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Wprowadzenie

Dyrektywa Rady z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia przepisów praw-
nych państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej 
89/336/EWG jest bardzo istotna dla przedsiębiorców z uwagi na fakt, że większość 
wyrobów elektronicznych i elektrycznych wprowadzanych do obrotu podlega jej wy-
maganiom. Sam tytuł dyrektywy zawiera mało znane pojęcie kompatybilności elektro-
magnetycznej, natomiast zagrożenia spowodowane zaburzeniami elektromagnetycz-
nymi nie są tak łatwe do zaobserwowania i zdefiniowania jak zagrożenia mechaniczne,
zagrożenie wybuchem czy też zagrożenie porażenia prądem. 

Kompatybilność elektromagnetyczna oznacza zdolność aparatury do prawidło-
wego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wywoływania 
zaburzeń elektromagnetycznych, przekraczających odporność na zaburzenia innej 
aparatury w środowisku. Oznacza to, że aparatura nie powinna emitować zaburzeń 
elektromagnetycznych przekraczających dopuszczalne limity i powinna być odporna 
na zaburzenia emitowane przez inną aparaturę.

Badanie kompatybilności elektromagnetycznej nie jest wymaganiem nowym. Przed 
1 maja 2004 r. wyroby dopuszczano do obrotu, jeśli miały znak B, potwierdzający, że 
wyrób jest bezpieczny. Warunkiem uzyskania znaku B było między innymi badanie 
w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Jednak stawiane wymagania nie były 
tak wysokie jak obecnie, zwłaszcza w odniesieniu do badanego zakresu częstotliwości 
i odporności na silne pola elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości.

Jakie zmiany istotne dla producenta, jego upoważnionego przedstawiciela i importera 
urządzeń podlegających dyrektywie 89/336/EWG nastąpiły po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej?

•  Znak B był nadawany przez państwową jednostkę certyfikującą na podstawie
badań prowadzonych przez akredytowane laboratorium. Jednostka ta ponosiła 
odpowiedzialność wynikającą z potwierdzenia, że wyrób jest bezpieczny. Nato-
miast w nowym systemie zwiększył się zakres odpowiedzialności przedsiębiorcy 
za zgodność wyrobu ze stosownymi wymaganiami. Oznakowanie CE – charak-
terystyczne dla tego systemu – jest deklaracją producenta lub jego upoważnio-
nego przedstawiciela, że wyrób spełnia wymagania wszystkich dyrektyw, którym 
podlega. I to właśnie producent, jego upoważniony przedstawiciel lub inna osoba 
wprowadzająca wyrób do obrotu ponoszą odpowiedzialność za ten wyrób.



Przewodnik … – wymagania wynikające z dyrektywy EMC

 6

•  Stosowanie norm było obowiązkowe i miało gwarantować bezpieczeństwo wyrobu. 
Po 1 maja 2004 r. stosowanie norm nie jest obligatoryjne, a producent może zapew-
nić zgodność wyrobu ze stosownymi wymaganiami w inny technicznie dostępny 
sposób. Uchylenie obowiązku stosowania norm wspiera postęp techniczny1 .

Wprowadzenie pełnej odpowiedzialności producenta za wyrób oraz wspieranie 
postępu technicznego są najbardziej widocznymi i odczuwalnymi zmianami wpro-
wadzonymi przez tzw. dyrektywy nowego podejścia, do których należy również dy-
rektywa 89/336/EWG. Jednocześnie z wymienionymi zasadami swobodny przepływ 
towarów w Unii Europejskiej ułatwiają jednolite procedury oceny zgodności wyrobów 
z wymaganiami dyrektyw.

Dyrektywa 89/336/EWG nie dotyczy bezpośrednio zagadnień bezpieczeństwa, jak-
kolwiek brak kompatybilności i niekorzystny wpływ jednej aparatury na drugą może 
mieć poważne konsekwencje. Poniżej zostały wskazane znane przypadki zagrożeń 
spowodowanych niezgodnością z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elek-
tromagnetycznej:

•  wpływ urządzeń elektronicznych na przyrządy pokładowe samolotu: podczas 
jednego z rutynowych lotów uruchomienie notebooka przez pasażera spowodo-
wało nagłe odchylenia wskazania kompasu pokładowego o 10o w prawo,

•  zakłócenia powodowane przez działanie telefonów komórkowych: w jednym z la-
boratoriów spowodowało wyłączenie monitora wskazującego poziom promie-
niowania alfa,

•  wpływ zakłóceń sieci zasilającej: w fabryce półprzewodników szybkie przebiegi 
w sieci zasilającej spowodowały niezamierzone otwarcie zaworu i emisję chloru.

Aparatura niespełniająca wymagań dotyczących kompatybilności elektromagne-
tycznej nie tylko stwarza zagrożenie, ale w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania 
maszyn może również przyczyniać się do znacznych strat materialnych w procesie 
produkcji. Brak kompatybilności elektromagnetycznej może przesądzić o tym, że zło-
żone i drogie urządzenie okazuje się zupełnie nieprzydatne.

1 Przed 1 maja 2004 r. nie można było na przykład używać przewodów zasilających o przekrojach mniejszych niż 
podane w normie dla nominalnego prądu zasilania. Opracowanie nowych technologii – izolacji o lepszej przewod-
ności cieplnej – pozwoliło na bezpieczną eksploatację urządzenia przy mniejszym przekroju przewodu, ale takie 
rozwiązanie nie było dopuszczone wówczas przez normę.
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Podstawowe informacje 
na temat dyrektywy 89/336/EWG

Pełny tytuł dyrektywy:
dyrektywa Rady nr 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektroma-
gnetycznej (Dziennik Urzędowy UE, wydanie specjalne w jęz. polskim, rozdział 13, 
tom 9), zwana w dalszej części publikacji „dyrektywą EMC”2.

Zmieniona dyrektywami: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG.

Nowa dyrektywa EMC: 
2004/108/WE, zastąpi dyrektywę 89/336/EWG. Powinna zostać przeniesiona do 
prawa krajowego do 20 stycznia 2007 r., a stosowne przepisy krajowe powinny za-
cząć obowiązywać od 20 lipca 2007 r. Do 20 lipca 2009 r. trwać będzie okres przej-
ściowy, w trakcie którego będzie można nadal wprowadzać do obrotu urządzenia 
zgodne z dyrektywą 89/336/EWG.

Potocznie używany skrót dyrektywy: EMC3.

Akty prawne wprowadzające dyrektywę do polskiego prawa (zwane w dalszej czę-
ści publikacji „aktami krajowymi EMC”):

 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565), zwana w dalszej części publikacji 
„ustawą o systemie oceny zgodności”,

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokony-
wania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kom-
patybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 90, poz. 848), zwane w dalszej części publikacji „rozporządzeniem EMC”,

 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, 
poz. 1800 z późn. zm.), zwana w dalszej części publikacji „Prawem telekomuni-
kacyjnym”. 

2 Używane w niniejszej publikacji określenie „dyrektywa EMC” odnosi się do tekstu ujednoliconego dyrektywy 
89/336/EWG z uwzględnieniem zmian wprowadzonych dyrektywami 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG.
3 Od angielskiego określenia „electromagnetic compatibility” – kompatybilność elektromagnetyczna.



Przewodnik … – wymagania wynikające z dyrektywy EMC

 8

Oficjalna strona internetowa UE poświęcona tej dyrektywie:
http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/index.htm

Na stronie znajdują się m.in.: 
  przewodnik do dyrektywy EMC, 
  lista norm zharmonizowanych, 
  lista jednostek notyfikowanych,
  tekst nowej dyrektywy 2004/108/WE.
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Wymagania polskiego prawa istotne dla producentów, 
ich upoważnionych przedstawicieli i importerów 

aparatury podlegającej dyrektywie EMC

• Ustawa o systemie oceny zgodności

Ustawa formułuje zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności, zasady i tryb 
udzielania akredytacji oraz autoryzacji, sposób zgłaszania Komisji Europejskiej 
i państwom Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek oraz autoryzowanych 
laboratoriów, zadania Polskiego Centrum Akredytacji oraz zasady działania syste-
mu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia.

Ustawa o systemie oceny zgodności określa fundamenty systemu – zawiera defi-
nicje stosowane przez dyrektywy nowego podejścia, ustala domniemanie prawne 
realizujące zasadę wzajemnego uznania (art. 12) i dotyczące norm zharmonizo-
wanych (art. 13 ust. 1). 

Regulacje dotyczące zasadniczych wymagań z poszczególnych dyrektyw i oce-
ny zgodności są zawarte przede wszystkim w rozporządzeniach wydawanych na 
podstawie art. 9 tej ustawy.

• Rozporządzenie EMC

Rozporządzenie określa:
   szczegółowy zakres obowiązków producenta, upoważnionego przedstawi-

ciela i importera, związanych z wprowadzaniem aparatury do obrotu,
   zakres zadań jednostki notyfikowanej w ramach oceny zgodności,
   procedury oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami,
   zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny zgodności  

(dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej), 
   zawartość deklaracji zgodności wystawianej przez producenta lub jego upo-

ważnionego przedstawiciela, 
   sposób oznakowania aparatury zgodnej z zasadniczymi wymaganiami doty-

czącymi kompatybilności elektromagnetycznej, 
   wzór oznakowania CE.

Uregulowania rozporządzenia EMC zostaną szczegółowo omówione w dalszej 
części opracowania.
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• Prawo telekomunikacyjne

W Prawie telekomunikacyjnym wdrożono definicje dotyczące kompatybilności
elektromagnetycznej znajdujące się w dyrektywie EMC:

   aparatura – urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz instalacje i systemy, 
które zawierają podzespoły elektryczne lub elektroniczne (art. 2 pkt 3), 

   zaburzenie elektromagnetyczne – dowolne zjawisko elektromagnetyczne, 
które może obniżyć jakość działania aparatury albo niekorzystnie wpłynąć 
na materię ożywioną i nieożywioną (art. 2 pkt 51), 

   odporność na zaburzenia elektromagnetyczne – zdolność aparatury do 
działania zgodnie z przeznaczeniem bez ograniczania wykonywanych funk-
cji w przypadku zaburzeń elektromagnetycznych (art. 2 pkt 24),

   kompatybilność elektromagnetyczna – zdolność aparatury do zadowa-
lającego działania w określonym środowisku elektromagnetycznym bez 
wprowadzania do tego środowiska niedopuszczalnych zaburzeń elektroma-
gnetycznych (art. 2 pkt 16).

Prawo telekomunikacyjne określa również zasadnicze wymagania dotyczące 
kompatybilności elektromagnetycznej (art. 157 ust. 1), zakres urządzeń objętych 
tymi wymaganiami (art. 157 ust. 2, 3 i 4) – omówione szczegółowo w dalszej czę-
ści opracowania – oraz postanowienia dotyczące zakresu działalności Prezesa 
Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (art. 192, 199).

Prawo telekomunikacyjne w kilku artykułach porusza problem kompatybilności 
elektromagnetycznej:

1.  Art. 31 reguluje warunki dostępu do sieci telekomunikacyjnych. Umowa 
w zakresie połączenia sieci telekomunikacyjnych musi zawierać postano-
wienia o sposobie spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności elek-
tromagnetycznej.

2.  Prezes URTiP wyznacza w drodze konkursu przedsiębiorcę świadczącego 
usługę powszechną (dostępną dla wszystkich użytkowników końcowych 
publicznych sieci telefonicznych). Zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt 4, przedsię-
biorca może zmienić warunki świadczenia usługi, jeśli spełni wymagania do-
tyczące kompatybilności elektromagnetycznej.
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3.  W rozdziale dotyczącym gospodarki częstotliwościami wielokrotnie pod-
kreśla się konieczność spełnienia wymagań dotyczących kompatybilności 
elektromagnetycznej.

Zgodnie z art. 111 ust. 3, „Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, Krajową Tablicę Przeznaczeń Częstotliwości, realizując politykę pań-
stwa w zakresie gospodarki zasobami częstotliwości, spełniania wymagań 
dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, 
z uwzględnieniem międzynarodowych przepisów radiokomunikacyjnych...”.

Plany zagospodarowania częstotliwości oraz ich zmiany, zgodnie z art. 112 
ust. 4 pkt 3, uwzględniają w szczególności spełnianie wymagań dotyczących 
kompatybilności elektromagnetycznej.

Art. 114 ust. 3 pkt 3 dotyczy rezerwacji częstotliwości dla podmiotu, który 
spełnia wymagania określone ustawą. Częstotliwości objęte wnioskiem są 
rezerwowane, jeśli podmiot zapewni ochronę przed zaburzeniami elektro-
magnetycznymi. Podczas rezerwacji częstotliwości można w szczególności 
określić (art. 115 ust. 2) wymagania dotyczące zapobiegania szkodliwym 
zaburzeniom elektromagnetycznym oraz obowiązki ochronne w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego.

Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta (art. 123 
ust. 1 pkt 1) w przypadku stwierdzenia, że używanie urządzenia radiowego 
zgodnie z rezerwacją powoduje szkodliwe zaburzenia elektromagnetyczne. 
Prezes URTiP może zmienić warunki wykorzystania częstotliwości, jeśli pra-
ca urządzenia radiowego jest zakłócana przez inne urządzenia lub sieci tele-
komunikacyjne (art. 123 ust. 2 pkt 2).

W okresie obowiązywania rezerwacji częstotliwości można odmówić 
wydania pozwolenia radiowego lub je cofnąć w przypadku zakłócania pracy 
urządzeń i sieci telekomunikacyjnych (art. 123 ust. 7 pkt 3).

Dodatkowo, według art. 147 ust. 3 pkt 1, Prezes URTiP może cofnąć pozwo-
lenie dotyczące korzystania z częstotliwości lub zmienić warunki wykorzy-
stywania częstotliwości w przypadku stwierdzenia, że używanie urządzenia 
radiowego zgodnie z pozwoleniem zakłóca pracę innych urządzeń lub sieci 
telekomunikacyjnych.
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4.  W rozdziale precyzującym wymagania dla aparatury oraz telekomunika-
cyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych (art. 152–158) art. 153 
ust. 1 pkt 3 stanowi, że urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia 
końcowe wprowadzane do obrotu powinny spełniać wymagania kompaty-
bilności elektromagnetycznej w zakresie wynikającym z ich przeznaczenia, 
zwane dalej „zasadniczymi wymaganiami”. 

Minister właściwy do spraw łączności może ustalić dodatkowe wymagania 
w zakresie współpracy z innymi urządzeniami telekomunikacyjnymi używa-
nymi w sieci telekomunikacyjnej lub do niej dołączonymi, w szczególności 
niepowodowania uszkodzeń sieci telekomunikacyjnej lub zakłócania jej 
funkcjonowania (art. 153 ust. 2 pkt 5).

Przepis dotyczący urządzeń radiowych, wobec których państwa członkow-
skie stosują ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu ze względu 
na wykorzystanie częstotliwości, które nie zostały zharmonizowane (art. 154 
ust. 1 i art. 154 ust. 2), m.in. ze względu na eliminowanie szkodliwych za-
burzeń elektromagnetycznych, nakazuje, aby producent (lub upoważniony 
przedstawiciel) oznakował urządzenia znakiem ostrzegawczym. Są to urzą-
dzenia klasy 2, w odróżnieniu od urządzeń klasy 1, dla których wprowadza-
nie do obrotu nie jest ograniczane przez państwa członkowskie.
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4 Guide to the implementation of directives based on the New Approach and the Global Approach, Office for Official
Publications of the European Communities, 2000. Polska wersja, zatytułowana Wdrażanie dyrektyw opartych na 
koncepcji nowego i globalnego podejścia, jest dostępna między innymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów www.uokik.gov.pl.

Podmioty zobowiązane do zapewnienia zgodności 
wyrobów z wymaganiami wynikającymi 
z dyrektywy EMC / przepisów krajowych

Podmiotem zobowiązanym do zapewnienia zgodności wyrobu ze wszystkimi wyma-
ganiami wynikającymi z dyrektywy EMC / przepisów krajowych jest producent. Defi-
nicji producenta nie ma ani w dyrektywie EMC, ani w przepisach krajowych. Zgodnie 
z wytycznymi Komisji Europejskiej, zawartymi w tzw. Niebieskim Przewodniku (Blue  
Guide)4, za producenta uważa się osobę prawną lub fizyczną, która wytwarza wyrób z za-
miarem wprowadzenia go do obrotu pod własną nazwą. Producentem jest zarówno ten, 
kto samodzielnie wytworzył wyrób, jak i ten, kto wprowadza do obrotu w swoim imie-
niu wyrób wykonany na swoje zlecenie przez inny podmiot. W przypadku zlecania części 
lub nawet całości produkcji podwykonawcom, producent musi zachować kontrolę nad 
przebiegiem wszystkich procesów produkcyjnych lub mieć możliwość ich zweryfikowa-
nia, gdyż to on ostatecznie odpowiada za wyrób. Za producenta jest również uważany 
ten, kto modyfikuje wyrób wytworzony przez kogoś innego.

Każdy producent, zarówno mający siedzibę w Unii Europejskiej, jak i poza nią, może 
ustanowić upoważnionego przedstawiciela dla dopełnienia określonych obowiąz-
ków wynikających z dyrektywy EMC / przepisów krajowych. Producent spoza UE nie 
ma obowiązku ustanawiania upoważnionego przedstawiciela, jeżeli jednak to zrobi, 
to dla celów związanych ze spełnieniem wymagań dyrektywy EMC / przepisów kra-
jowych przedstawiciel musi mieć siedzibę w Unii Europejskiej. Do zadań, które zgod-
nie z dyrektywą EMC / przepisami krajowymi mogą być zlecone upoważnionemu 
przedstawicielowi przez producenta, zalicza się np. przechowywanie dokumentacji 
techniczno-konstrukcyjnej, wystawienie deklaracji zgodności, umieszczenie oznako-
wania CE na wyrobie. Ustanowienie upoważnionego przedstawiciela powinno mieć 
formę pisemną i określać zakres upoważnienia.
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Import wyrobów podlegających dyrektywie EMC / przepisom krajowym

Jeżeli producent nie ma siedziby w Unii Europejskiej i nie ustanowił upoważnione-
go przedstawiciela, pewne obowiązki wobec organów kontrolnych ciążą na impor-
terze (rozumianym jako osoba sprowadzająca wyrób spoza UE). Jest wtedy osobą, 
która wprowadziła wyrób do obrotu, w rozumieniu przepisów ustawy o systemie 
oceny zgodności. Importer jest odpowiedzialny za przedstawienie, na żądanie orga-
nów upoważnionych do kontroli, wymaganych dokumentów, w tym części lub ca-
łości dokumentacji technicznej. Importer powinien więc zapewnić sobie możliwość 
niezwłocznego uzyskania tych dokumentów od producenta na wypadek wystąpienia 
z takim żądaniem przez organy nadzoru rynku. Jest to istotne, ponieważ importer, jako 
osoba wprowadzająca wyrób do obrotu, odpowiada za ten wyrób w pełnym zakresie 
(tak jak producent). 

Rola importera jest trudna, gdyż ponosi on pełną odpowiedzialność za wyrób5, nie 
mając praktycznie wpływu na to, czy wyrób ten spełnia zasadnicze wymagania. Aby 
zmniejszyć ryzyko, importer powinien zaopatrywać się u sprawdzonych, wiarygodnych 
producentów. Importer może też, w celu upewnienia się, że sprowadzany przez niego 
wyrób spełnia zasadnicze wymagania, zlecić niezależnemu laboratorium badanie wy-
branych losowo egzemplarzy wyrobów spośród sprowadzonej partii. Takie dodatko-
we badanie ma jedynie na celu sprawdzenie wiarygodności dostawcy i nie jest częścią 
procedur oceny zgodności. Zgodnie z brzmieniem polskich przepisów, importer nie 
może bowiem dokonywać czynności związanych z oceną zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami odnośnie do wyrobu, który jest oznaczony nazwą innego przedsiębior-
cy występującego jako producent.

Importer może też sprowadzić wyrób (pod inną procedurą celną niż procedura 
„dopuszczenia do obrotu”), a następnie przejąć obowiązki producenta, biorąc na sie-
bie pełną odpowiedzialność za ten wyrób i wprowadzając go do obrotu pod własną 
nazwą. W takim przypadku wytwórca spoza UE jest traktowany jak poddostawca 
gotowego lub prawie gotowego wyrobu. Importer deklarujący, że jest producentem, 
przeprowadza ocenę zgodności, ewentualnie modyfikuje wyrób w celu dostosowania
go do zasadniczych wymagań, wystawia we własnym imieniu deklarację zgodności 
i umieszcza oznakowanie CE. Takie działanie, jeśli jest przeprowadzone bez porozu-
mienia z pierwotnym wytwórcą, może jednak spotkać się z zarzutem naruszenia praw 
własności przemysłowej. W związku z tym takie kroki należy podejmować tylko w po-
rozumieniu z rzeczywistym wytwórcą wyrobu.

5 Odpowiedzialność karna i kary pieniężne są opisane w końcowej części niniejszej publikacji.
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Jeżeli producent z kraju nienależącego do Unii Europejskiej ustanowił w UE swo-
jego upoważnionego przedstawiciela, wtedy importer działa jak zwykły sprzedawca 
(dystrybutor) na rynku unijnym. Jego obowiązki ograniczają się do wskazania orga-
nom kontrolnym upoważnionego przedstawiciela i do należytego współdziałania z ty-
mi organami. Nie ponosi on odpowiedzialności za wyrób. 

Importer aparatury powinien zwrócić szczególną uwagę na to: 

■  czy aparatura podlega tylko dyrektywie EMC / przepisom krajowym, czy rów-
nież innym dyrektywom,

■  czy jest wystawiona deklaracja zgodności i czy wskazuje wszystkie dyrektywy, 
którym aparatura podlega, 

■  czy aparatura posiada oznakowanie CE,
■  czy procedura oceny zgodności obejmowała całą aparaturę, czy tylko jej niektóre 

części składowe,
■  czy uda się uzyskać od producenta niezbędne dokumenty (zwłaszcza deklarację 

zgodności).
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 Moment, od którego wyrób musi spełniać wymagania 
wynikające z dyrektywy EMC / przepisów krajowych

Wyrób musi być zgodny ze wszystkimi odnoszącymi się do niego wymaganiami 
w chwili wprowadzenia do obrotu, które zostało zdefiniowane w ustawie o systemie 
oceny zgodności jako „przekazanie po raz pierwszy wyrobu użytkownikowi, konsu-
mentowi bądź sprzedawcy przez producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 
lub importera” (art. 5 pkt 2). Wprowadzenie do obrotu następuje więc w momencie 
przekazania wyrobu przez producenta do pierwszego ogniwa w łańcuchu dystrybu-
cyjnym, z tym że zamiast producenta może też wystąpić jego upoważniony przedsta-
wiciel lub importer. Wyrób może też być przekazany bezpośrednio użytkownikowi 
(konsumentowi lub firmie). Określenie „przekazanie wyrobu po raz pierwszy” dotyczy
pierwszej czynności w łańcuchu dostawy wyrobu w Unii Europejskiej. W momencie 
wprowadzenia do obrotu zasadnicze wymagania muszą spełniać wyroby nowe wypro-
dukowane w państwach członkowskich UE oraz wyroby nowe i używane, jeśli są im-
portowane na rynek europejski z państw nienależących do Unii Europejskiej. W mo-
mencie wprowadzenia do obrotu każdy indywidualny egzemplarz wyrobu musi być 
zgodny z wymaganiami, które się do danego typu wyrobów odnoszą.
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Aparatura podlegająca wymaganiom wynikającym 
z dyrektywy EMC / przepisów krajowych 

Nie można utworzyć wyczerpującej listy wyrobów podlegających dyrektywie EMC 
/ przepisom krajowym, gdyż:

■  wyroby charakteryzują się złożonością konstrukcji technicznych, różnorodnością 
realizowanych funkcji, a wraz z rozwojem techniki pojawiają się nowe wyroby na 
rynku (np. prosty grzejnik domowy nie podlega wymaganiom dyrektywy, pod-
czas gdy grzejnik z elektronicznym regulatorem temperatury już podlega powyż-
szym wymaganiom), a ponadto

■  zakres dyrektywy EMC / przepisów krajowych został zdefiniowany przez okre-
ślenie rodzaju zjawiska (kompatybilności elektromagnetycznej), a nie grupy  
urządzeń.

Przy podejmowaniu decyzji, czy wyrób podlega wymaganiom dyrektywy EMC  
/ przepisów krajowych, można jednak oprzeć się na pewnych kryteriach:

■  analizując wyroby wyłączone z zakresu dyrektywy EMC / przepisów krajowych,
■  analizując przykładową listę aparatury z załącznika III dyrektywy EMC,
■  stosując kryteria techniczne,
■  zapoznając się z normami zharmonizowanymi.

Podczas analizy, czy wyrób podlega wymaganiom dyrektywy EMC / przepisów 
krajowych, należy zwrócić szczególną uwagę na to:

■  czy urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne,
■  czy urządzenie zawiera elementy czynne (np. tranzystory, układy scalone),
■  czy w urządzeniu zachodzą procesy przełączania (poza włączeniem i wyłącze-

niem urządzenia), zmiany częstotliwości, impulsy o dużej amplitudzie,
■  czy jakieś parametry są w układzie regulowane elektronicznie,
■  czy uruchomienie powoduje powstanie dużych prądów rozruchowych,
■  czy powstaje łuk elektryczny,
■  czy są zastosowane czułe układy elektroniczne.
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Odpowiedź pozytywna na jedno lub więcej z postawionych pytań sugeruje, że 
urządzenie może być źródłem zaburzeń elektromagnetycznych i może nie być odpor-
ne na takie zaburzenia.

Jeśli producent dodaje układy elektroniczne do wytwarzanego urządzenia, wskaza-
ne jest uzyskanie od producenta układów elektronicznych deklaracji zgodności z za-
sadniczymi wymaganiami, wystawionej dla określonego podzespołu. Może to nie być 
możliwe, jeśli nabywa się od poddostawcy poszczególne elementy, np. układu stero-
wania, a nie cały układ, ponieważ komponenty niepełniące samodzielnej funkcji nie 
podlegają wymaganiom dyrektywy EMC / przepisów krajowych (więcej informacji 
na temat komponentów w dalszej części opracowania).

Wymagań dyrektywy EMC / przepisów krajowych nie muszą spełniać wyroby 
wprowadzone do obrotu przed wejściem w życie tej dyrektywy, a także wprowadzane 
do obrotu poza Unią Europejską, tj.:

■  importowane z państw trzecich w celu ponownego eksportu poza Unię Europej-
ską (wyroby takie muszą być sprowadzane pod inną niż „dopuszczenie do obro-
tu” procedurą celną),

■  produkowane w celu eksportu poza Unię Europejską.

Wyłączone z zakresu dyrektywy EMC / przepisów krajowych są także:

■  urządzenia, dla których aspekty kompatybilności określono w dyrektywach szcze-
gółowych / przepisach szczególnych,

■  urządzenia bierne, które nie generują zaburzeń (poza zwykłą emisją elektroma-
gnetyczną wynikającą z przepływu prądu), zawierające np. tylko elementy rezy-
stancyjne,

■  urządzenia, dla których poziom emisji jest daleko poniżej przyjętych limitów, 
i doświadczenie pokazuje, że urządzenie te są odporne na zaburzenia elektroma-
gnetyczne.

W tabeli I podano przykłady aparatury wyłączonej z zakresu dyrektywy EMC  
/ przepisów krajowych, natomiast tabela II zawiera przykłady aparatury objętej wy-
maganiami dyrektywy EMC / przepisów krajowych. 

Należy podkreślić, iż do tych zestawień powinno się podchodzić z pewną ostrożno-
ścią, każdorazowo analizując aspekty kompatybilności elektromagnetycznej dla dane-
go urządzenia.
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Tabela I. Przykładowa lista wyrobów, które nie podlegają wymaganiom dyrektywy 
EMC / przepisów krajowych.

Wyroby, które nie podlegają wymaganiom dyrektywy EMC / przepisów krajowych

Wyroby Uwagi

urządzenia radiowe dla radioamatorów, jeśli nie są 
dostępne w sprzedaży

pojazdy silnikowe
aktywne implanty medyczne
urządzenia medyczne
urządzenia medyczne do diagnostyki in vitro
urządzenia stosowane w samolotach podczas lotu
urządzenia na statkach

obowiązują przepisy ITU 
(Międzynarodowej Unii 
Telekomunikacyjnej)

dyrektywa szczegółowa 72/245/EWG
dyrektywa szczegółowa 90/385/EWG
dyrektywa szczegółowa 93/42/EWG
dyrektywa szczegółowa 98/79/WE
rozporządzenie EWG 3922/91
dyrektywa szczegółowa 96/98/WE

przewody, systemy okablowania
proste grzejniki domowe bez automatycznego 
sterowania (termostatów, wentylatorów)
baterie, akumulatory
urządzenia składające się wyłącznie z rezystancji

urządzenia bierne

elementy zabezpieczające działające krótko 
w stanach awaryjnych, wytwarzające zaburzenia 
chwilowe (o czasie trwania << 1 s), niezawierające 
elementów elektronicznych (np. bezpieczniki 
topikowe, wyłączniki)
łączniki ręczne niezawierające elementów 
elektronicznych
transformatory, cewki wysokonapięciowe, jeśli 
jedynym źródłem zaburzeń jest uszkodzenie 
izolacji
kondensatory
silniki indukcyjne
zegarki naręczne kwarcowe bez dodatkowych 
funkcji
żarówki

krótkotrwałe zaburzenia, poziom 
emisji znacznie poniżej limitów, 
urządzenia odporne
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Tabela II. Przykładowa lista wyrobów, które podlegają wymaganiom dyrektywy EMC 
/ przepisów krajowych.

Wyroby, które podlegają wymaganiom dyrektywy EMC / przepisów krajowych

Wyroby Uwagi

odbiorniki radiowe i telewizyjne domowego użytku
przemysłowe urządzenia produkcyjne
urządzenia radiokomunikacji ruchomej
komercyjne urządzenia radiokomunikacji ruchomej i radiotelefonii
aparatura medyczna (jeśli nie są to urządzenia medyczne w myśl 
dyrektyw 93/42/EWG i 98/79/WE) i naukowa
urządzenia informatyczne
urządzenia i sprzęt elektroniczny użytku domowego
aparatura radiowa wykorzystywana w lotnictwie i marynarce 
(jeśli nie są to urządzenia ujęte w rozporządzeniu EWG 3922/91 
i dyrektywie 96/98/WE)
urządzenia elektroniczne wykorzystywane w nauczaniu
sieci i aparatura telekomunikacyjna
nadajniki radiowe i telewizyjne
lampy fluorescencyjne i podobne źródła światła

aparatura 
wymieniona 
w załączniku III 
dyrektywy EMC

domowe i budynkowe systemy elektroniczne
UPS
systemy alarmowe
taksometry elektroniczne
urządzenia do spawania łukowego
elektryczne przyrządy do wykrywania gazów
systemy do sygnalizacji ruchu drogowego
sterowniki (np. programowalne)
obrabiarki
przyrządy powszechnego użytku
narzędzia elektryczne
elektryczne urządzenia oświetleniowe i podobne
profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne
maszyny elektryczne wirujące
maszyny do szycia
łączniki zdalnie sterowane
automatyczne regulatory elektryczne
regulatory temperatury, wilgoci
automatyczne regulatory elektryczne
siłowniki elektryczne
półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki
wyłączniki różnicowo-prądowe
przekaźniki czasowe
maszyny budowlane

przykłady aparatury 
objętej normami 
zharmonizowanymi  
z dyrektywą EMC
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Należy zwrócić uwagę na przypadki częściowego wykluczenia z zakresu dyrekty-
wy. Wagi nieautomatyczne (dyrektywa 90/384/WE) nie podlegają dyrektywie EMC  
/ przepisom krajowym w zakresie odporności na zaburzenia, a ciągniki rolnicze i le-
śne (75/322/EWG) – w zakresie emisji zaburzeń.

Należy podkreślić, że wyroby podlegające dyrektywie EMC / przepisom krajowym 
często podlegają również zasadniczym wymaganiom dyrektywy 73/23/EWG (zwanej 
dyrektywą niskonapięciową lub LVD). Dyrektywa 73/23/EWG została wprowadzona 
do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 12.03.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego  
(Dz. U. Nr 49, poz. 414). Wymagania dyrektywy LVD muszą być spełnione przez 
sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowania przy napięciu nominalnym  
od 50 V do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1500 V prądu stałego (poza 
urządzeniami elektrycznymi wyłączonymi z zakresu dyrektywy LVD).

Komponenty

Analizując, czy komponenty muszą spełniać wymagania dyrektywy EMC / przepi-
sów krajowych, należy przede wszystkim określić, czy spełniają one określoną, specy-
ficzną funkcję. Każdy komponent pełni pewną funkcję (np. tranzystor wzmacnia, lam-
pa kineskopowa wyświetla obraz), ale w tym przypadku chodzi o określoną funkcję 
z punktu widzenia użytkownika końcowego. Aparaturą nie jest tranzystor ani lampa 
kineskopowa, ale na przykład karta graficzna komputera, w której jest wykorzystywa-
ny tranzystor (dopiero karta graficzna pełni specyficzną funkcję dla użytkownika koń-
cowego), czy monitor, w skład którego wchodzi lampa kineskopowa. Komponenty, 
które nie spełniają specyficznej, określonej funkcji dla użytkownika, nie są uznawane
za aparaturę, a więc w stosunku do takich komponentów nie bada się odrębnie zgod-
ności z zasadniczymi wymaganiami.

Tabela III. Komponenty, które nie są uznawane za aparaturę.

Komponenty nieuznawane za aparaturę
(nie podlegają wymaganiom dyrektywy EMC / przepisów krajowych)

kondensatory, rezystory, cewki indukcyjne
tranzystory, diody, triaki, tyrystory
układy scalone
przewody, osprzęt
przekaźniki dwustanowe
diody LED
wyświetlacze
wtyczki, gniazda, złącza
termostaty mechaniczne
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Tabela IV. Komponenty uznawane za aparaturę.

Komponenty uznawane za aparaturę
(podlegające wymaganiom dyrektywy EMC / przepisów krajowych)

karty komputerowe, płyty główne, modemy

programowalne sterowniki logiczne (PLC)

sterowniki dźwigów

silniki elektryczne (inne niż indukcyjne)

napędy dysków

zasilacze

elektroniczne regulatory temperatury

Komponenty, które są uznawane za aparaturę, mogą być osobno wprowadzane 
do obrotu lub przeznaczone wyłącznie dla specjalistów i instalatorów. Postępowanie 
producenta w tych dwóch przypadkach może się nieco różnić, te dwie sytuacje przed-
stawia poniższy wykres.

Komponenty uznawane za aparaturę
(spełniające określoną funkcję dla użytkownika końcowego)

Jeśli są wprowadzane do obrotu jako 
samodzielny wyrób:

•   muszą spełniać wszystkie wymagania 
dyrektywy EMC / przepisów krajo-
wych,

•   należy sporządzić deklarację zgodno-
ści i nanieść oznakowanie CE.

Jeśli nie są wprowadzane do obrotu, 
a są jedynie dostarczane specjalistom 
i instalatorom do wbudowania w apa-
raturę:

•    muszą być tak zaprojektowane, aby po 
zamontowaniu do aparatury spełniać 
wymagania dyrektywy EMC / przepi-
sów krajowych,

•    nie nanosi się oznakowania CE,

•    muszą być zaopatrzone w instrukcję 
(zalecenia, ograniczenia stosowania) dla 
specjalistów w sprawie aspektów EMC.
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Należy podkreślić, że rolę komponentów mogą pełnić również wyroby finalne, je-
żeli służą wyłącznie do wbudowania w inną aparaturę. Wówczas stosuje się zasady po-
dane na powyższym schemacie.

Systemy

W znaczeniu przyjętym na potrzeby dyrektywy EMC / przepisów krajowych za 
system uznaje się kombinację kilku aparatur i / lub części, zespalaną, projektowaną  
i / lub składaną przez tę samą osobę (tj. producenta systemu), która jest przezna-
czona do wprowadzenia do obrotu jako pojedyncza jednostka funkcjonalna prze-
znaczona dla użytkownika końcowego, jak również do zainstalowania i użytkowania 
w całości w celu wykonywania określonego zadania. 

Wymagania dyrektywy EMC / przepisów krajowych w stosunku do systemów zo-
stały przedstawione na poniższym wykresie.

System

Składający się z elementów noszących 
oznakowanie CE

•    Deklaracja zgodności i instrukcja obsłu-
gi muszą się odnosić do systemu jako 
całości; musi być jasno określone, jakie 
części tworzą system (lista części), jest 
wymagana również instrukcja montażu, 
instalacji i konserwacji. Oznakowanie 
CE dla całego systemu nie jest konieczne 
(wszystkie części noszą oznakowanie CE).

•    Producenci opisanych powyżej syste-
mów powinni zdawać sobie sprawę z te-
go, iż łącząc elementy z oznakowaniem 
CE, wcale nie muszą automatycznie 
otrzymać systemu spełniającego wyma-
gania odpowiednich norm.

Zawierający niektóre elementy bez 
oznakowania CE 

•    Jeśli ma być wprowadzony do obrotu, to 
musi być złożony przez profesjonalistę, 
którego uznaje się za producenta.

•    System w pełni podlega dyrektywie 
dotyczącej kompatybilności elektroma-
gnetycznej i wymaga przeprowadzenia 
oceny zgodności.

•    Deklaracja zgodności i instrukcja obsługi 
muszą odnosić się do całego systemu. 
Musi być sporządzona lista części, 
z których jest zbudowany system, oraz 
instrukcja montażu, instalacji i konser-
wacji systemu. Wystarcza jedno ozna-
kowanie CE na głównym elemencie, jeśli 
system jest dostarczany jako całość.



Przewodnik … – wymagania wynikające z dyrektywy EMC

 24

W normalnym użytku słowo „system” oznacza czasem dowolną kombinację 
kilku rodzajów aparatury w celu wykonywania określonego zadania, w przypadku 
gdy to użytkownik końcowy jest osobą decydującą o tym, które urządzenia koń-
cowe są wykorzystywane do stworzenia tego tak zwanego systemu, a także gdy 
wykorzystane egzemplarze aparatury zostały wprowadzone do obrotu jako samo-
dzielne wyroby. Oznacza to, że producent aparatury wchodzącej w skład takiego 
„systemu” w pełni zastosował się do postanowień dyrektywy EMC, a w szczegól-
ności wziął pod uwagę przewidywane środowisko elektromagnetyczne i przezna-
czenie aparatury. Ponieważ w przypadku takich tak zwanych systemów dyrekty-
wa EMC / przepisy krajowe już zostały zastosowane w odniesieniu do aparatury 
wchodzącej w ich skład, nie zachodzi potrzeba odrębnego jej zastosowania w od-
niesieniu do całego „systemu”.

W przypadku systemów o różnych konfiguracjach podmiot odpowiedzialny, 
oceniający zgodność systemu z zasadniczymi wymaganiami, może posłużyć się 
metodą tzw. najgorszego przypadku. Oznacza to, że wybiera on konfigurację sys-
temu, w przypadku której istnieje największe prawdopodobieństwo wystąpienia 
najpoważniejszych zakłóceń albo która jest najbardziej podatna na zaburzenia, 
bada dla tego przypadku zgodność z zasadniczymi wymaganiami, a następnie bez 
dodatkowej weryfikacji wprowadza do obrotu inne konfiguracje tego systemu.
Pozostałe obowiązki związane z wprowadzaniem aparatury do obrotu (wystawie-
nie deklaracji zgodności i naniesienie oznakowania CE) dotyczą odrębnie każdej 
konfiguracji systemu.

Jeśli do systemu dodaje się nowy element, należy przeanalizować, czy ten element 
jest istotny bądź nieistotny z punktu widzenia zaburzeń elektromagnetycznych. Ele-
ment nieistotny nie wprowadza zaburzeń elektromagnetycznych i nie zmniejsza od-
porności systemu na takie zaburzenia. Wprowadzenie takiego elementu nie powoduje 
konieczności dodatkowej weryfikacji systemu pod kątem zgodności z wymaganiami
dyrektywy EMC / przepisów krajowych. Dodanie do systemu elementu istotnego 
elektromagnetycznie (wprowadzającego zaburzenia lub zmniejszającego odporność 
systemu) pociąga za sobą konieczność ponownej oceny zgodności systemu dla „naj-
gorszego przypadku”.
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Instalacje

Instalację stanowi zestaw aparatury, komponentów, zmontowany przez instalują-
cego w określonym miejscu w celu wspólnego działania w przewidywanym środowi-
sku, nieprzeznaczony jednak do wprowadzania do obrotu jako funkcjonalna całość.

Rozróżnia się instalacje stacjonarne i ruchome (mogące przemieszczać się w obrę-
bie Unii Europejskiej).

Za producenta instalacji stacjonarnej uznaje się osobę realizującą projekt, wyko-
nanie i konstrukcję (łącznie z zestawieniem elementów). Osoba ta jest zobowiązana 
do zapewnienia zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami. Ponieważ instala-
cja stała nie może fizycznie być przedmiotem swobodnego obrotu w obrębie UE, nie
wymaga się naniesienia oznakowania CE, wystawienia deklaracji zgodności ani udziału 
jednostki kompetentnej w ocenie zgodności. Producent powinien zapewnić instruk-
cję obsługi i konserwacji takiej instalacji.

Instrukcje montażu części, przekazane przez ich producentów, powinny być zgod-
ne z dobrą praktyką inżynierską i zapewniać zgodność całej instalacji z zasadniczymi 
wymaganiami dyrektywy EMC / przepisów krajowych.

Instalacje ruchome, ponieważ mogą się przemieszczać w obrębie UE i być przed-
miotem swobodnego obrotu, muszą odpowiadać wymaganiom przewidzianym dla 
systemów (wymagania dla systemów podano powyżej).

Aparatura używana, naprawiana, modyfikowana

Aparatura może być modyfikowana w celu dostosowania do warunków lokalnych
lub dostosowania starszej aparatury do aktualnego poziomu techniki. Modyfikowana
aparatura jest traktowana „jak nowa”, jeśli poddano ją zmianom w stopniu mającym 
wpływ na jej parametry techniczne związane z kompatybilnością elektromagnetyczną 
(jednym z elementów potwierdzających, że aparatura powinna być traktowana „jak 
nowa”, są istotne zmiany wprowadzone na tabliczce znamionowej aparatury). Taka 
aparatura musi zostać poddana ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dy-
rektywy EMC / przepisów krajowych.
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Na poniższych wykresach przedstawiono wymagania stawiane osobie modyfikują-
cej aparaturę.

Aparatura bez oznakowania CE
(wprowadzona do obrotu przed wejściem w życie dyrektywy EMC)

Aparatura nie jest uznawana po 
modyfikacji za nowy wyrób

Nie jest wymagane przeprowadze-
nie oceny zgodności. Osoba doko-
nująca modyfikacji powinna zostać 
wskazana w instrukcji obsługi.

Aparatura jest uznawana za 
nowy wyrób

Wymagane przeprowadzenie oceny 
zgodności z zasadniczymi wymaga-
niami dyrektywy EMC / przepisów 
krajowych.
Za producenta nowej aparatury 
uznaje się osobę, która dokonała 
modyfikacji.

Aparatura z naniesionym oznakowaniem CE

Aparatura nie jest uznawana po 
modyfikacji za nowy wyrób

Ponowna ocena zgodności nie jest 
obligatoryjna. Ten, kto dokonał 
modernizacji, musi udokumento-
wać swoje działania (testy, jeśli były 
wykonywane, wnioski). Musi być 
umożliwiona identyfikacja tej oso-
by, która dokonywała modyfikacji.

Aparatura jest uznawana za 
nowy wyrób

Wymagana jest ponowna ocena 
zgodności z zasadniczymi wymaga-
niami dyrektywy EMC / przepisów 
krajowych.
Ten, kto zmodyfikował aparaturę, 
jest uznawany za jej producenta.
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Dodatkowe uwagi dotyczące aparatury używanej, naprawianej, modyfikowanej:

■  aparatura używana importowana z krajów trzecich (spoza Unii Europejskiej) jest 
traktowana jak nowy wyrób (musi spełniać zasadnicze wymagania i podlega oce-
nie zgodności),

■  aparatura używana wprowadzona do obrotu w Unii Europejskiej przed datą wej-
ścia w życie dyrektywy, nie musi być poddana ocenie zgodności z zasadniczymi 
wymaganiami dyrektywy,

■  jeśli naprawa nie wpływa na parametry aparatury związane z kompatybilnością 
elektromagnetyczną, aparatura naprawiana nie podlega dalszej ocenie zgodności,

■  modyfikacje użytkownika końcowego nie wymagają dodatkowej oceny zgodno-
ści, jeśli aparatura nie jest następnie wprowadzana do obrotu, użytkownik końco-
wy powinien udokumentować dokonane modyfikacje,

■  jeśli producent wykonał testy aparatury dla różnych wariantów, a modyfikujący
przestrzegał załączonych instrukcji, nie ma potrzeby przeprowadzania dodatko-
wej oceny zgodności, a producentem pozostaje wytwórca wyrobu przed mody-
fikacją.
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Zasadnicze wymagania

Aparatura (urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz instalacje i systemy, które 
zawierają podzespoły elektryczne lub elektroniczne) powinna być tak zbudowana, aby 
spełniała następujące zasadnicze wymagania:

■  zaburzenia elektromagnetyczne wytwarzane przez aparaturę nie mogą przekra-
czać poziomu umożliwiającego działanie zgodne z przeznaczeniem urządzeń ra-
diowych, telekomunikacyjnych i innej aparatury,

■  aparatura musi mieć odpowiedni poziom samoistnej odporności na zaburzenia 
elektromagnetyczne umożliwiający jej działanie zgodne z przeznaczeniem.

Zasadnicze wymagania mają charakter ogólny, gdyż określają rezultaty, które nale-
ży osiągnąć, nie precyzując jednak ani nie przesądzając, jakich środków technicznych 
trzeba w tym celu użyć. Producent może zastosować się bezpośrednio do zasadni-
czych wymagań lub skorzystać z norm zharmonizowanych, które zostały przyjęte 
w związku z daną dyrektywą.
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Normy zharmonizowane 

Normy zharmonizowane są zdefiniowane w ustawie o systemie oceny zgodności 
jako „normy krajowe wprowadzające normy europejskie opracowane i zatwierdzone 
przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego 
przez Komisję Europejską, których numery i tytuły zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej” (art. 5 pkt 14).

Polskie wersje norm zharmonizowanych otrzymują symbol PN-EN, po którym na-
stępuje ogólnoeuropejski numer. Wykazy numerów i tytułów polskich wersji norm 
zharmonizowanych przyjętych w związku z dyrektywami są publikowane w „Moni-
torze Polskim” w postaci obwieszczeń Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 
Teksty norm można kupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Obecnie istnieje ponad 110 norm zharmonizowanych dla aparatury podlegającej 
dyrektywie EMC, przyjętych w związku z tą dyrektywą.

Wykazy norm zharmonizowanych podlegają regularnym zmianom, są dodawane 
nowe normy, a dotychczasowe są zastępowane bardziej aktualnymi wersjami.

Stosowanie norm zharmonizowanych jest dobrowolne, lecz daje prawne domnie-
manie zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Domniemanie zgodności 
dotyczy tylko tych zasadniczych wymagań, które są objęte zastosowanymi normami 
zharmonizowanymi. Są normy kompleksowo określające warunki dla grupy wyrobów, 
ale inne normy zawierają jedynie fragmentaryczne wytyczne w tym zakresie (regulują 
na przykład tylko palność przewodów i kabli), co sprawia, że w celu wyprodukowania 
całego wyrobu trzeba zastosować kilka lub kilkanaście norm. 

Dzięki istnieniu norm zharmonizowanych producent ma wybór – może sprawdzać 
zgodność produkowanego wyrobu bezpośrednio z dyrektywą lub może wykorzystać 
normę zharmonizowaną, która zapewnia zgodność z dyrektywą. W przypadku niesto-
sowania norm zharmonizowanych należy wykazać zgodność wyrobu z zasadniczymi 
wymaganiami na podstawie innych dowodów (art. 13 ust. 1 i 2 ustawy o systemie 
oceny zgodności).
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Produkcja aparatury podlegającej wymaganiom 
dyrektywy EMC / przepisom krajowym

Jednym z głównych źródeł zaburzeń elektromagnetycznych są sprzężenia. Wystę-
pują one pomiędzy przewodem sygnałowym a masą i obudową. Mogą to być sprzę-
żenia indukcyjne, pojemnościowe lub sprzężenia poprzez wspólną impedancję. Zada-
niem projektanta i producenta jest takie wykonanie układu, aby generowane zaburze-
nia były jak najmniejsze. 

Zmniejszenie zaburzeń można uzyskać, stosując wymienione poniżej metody:

■  Właściwe prowadzenie przewodów. Obok siebie nie należy prowadzić przewo-
dów transmitujących duże sygnały i przewodów prowadzących do wejść czułych 
układów. Aby uniknąć szkodliwych sprzężeń, należy dla małych sygnałów stoso-
wać przewody ekranowane, które należy łączyć we właściwy sposób z masą. Prze-
wody powinny mieć dobraną długość, aby nie stanowiły rezonansowej anteny dla 
wykorzystywanych częstotliwości.

■  Odpowiednie doprowadzenia do punktów masy i uziemienia. Należy zapewnić 
małą rezystancję doprowadzeń do masy i przewodów uziemiających (duże po-
wierzchnie masy i uziemienia), unikać tworzenia pętli masy, gdyż poprzez te pętle 
mogą się generować szkodliwe sygnały.

■  Filtracja zarówno zasilania, aby nie przenosić zakłóceń do sieci zasilającej, jak i fil-
tracja sygnału (np. tłumienie harmonicznych sygnałów niepożądanych), konden-
satory odprzęgające sygnał wielkiej częstotliwości od zasilania, pierścienie ferry-
towe na przewodach, filtry na wejściach i wyjściach układów.

■  Zachowanie korzystnej geometrii układu, właściwe podłączenie zasilania do ukła-
dów mało- i wielkosygnałowych, odseparowanie stopni mocy od stopni wejścio-
wych, dobranie właściwego ustawienia elementów wobec siebie, aby nie było 
sprzężeń, separacja przewodów małosygnałowych i wielkosygnałowych.

■  Ekranowanie (elektryczne, magnetyczne), zwłaszcza stopni czułych, o małych po-
ziomach sygnału wejściowego.
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■  Stosowanie elementów dobrej jakości (np. niskoszumowych).

■  Unikanie niedopasowania impedancji (niedopasowanie powoduje powstanie fali 
odbitej).

■  Symetria obciążeń fazowych w trójfazowym układzie zasilającym.

■  Zmniejszanie impedancji zwarciowej sieci zasilającej, szeregowe włączenie filtru
dla określonej harmonicznej.

Problemy związane z zapewnieniem kompatybilności są to problemy z pogranicza 
wiedzy teoretycznej i doświadczenia. Prawidłowe projektowanie układów bardzo wy-
sokiej częstotliwości, kiedy układ jest tzw. układem o stałych rozłożonych, w którym 
każdy odcinek przewodu stanowi kondensator odgrywający istotną rolę, wymaga za-
równo wiedzy, jak i doświadczenia. 
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Ocena zgodności 

Przed wprowadzeniem do obrotu każda aparatura musi zostać poddana ocenie 
zgodności z zasadniczymi wymaganiami. Oceny dokonuje zawsze producent wyrobu 
(lub ewentualnie jego upoważniony przedstawiciel), jedynie na niektórych etapach, 
angażując wybraną przez siebie jednostkę kompetentną lub notyfikowaną, jeśli w kon-
kretnym przypadku wymaga tego dyrektywa EMC / rozporządzenie EMC.

Dyrektywa EMC / rozporządzenie EMC przewidują następujące procedury oceny 
zgodności:

■  Jeżeli aparatura jest produkowana przy zastosowaniu norm zharmonizowanych 
w pełnym zakresie, to producent jedynie wystawia deklarację zgodności i umiesz-
cza oznakowanie CE. Nie musi przygotowywać dokumentacji technicznej, chociaż 
oczywiście może to zrobić. Może również dobrowolnie zwrócić się do jednostki 
kompetentnej w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego spełnianie zasadni-
czych wymagań.

■  Jeżeli w procesie produkcji aparatury nie stosowano norm zharmonizowanych lub 
stosowano je w części, to producent musi przygotować dokumentację technicz-
no-konstrukcyjną oraz uzyskać od jednostki kompetentnej dokument potwier-
dzający spełnienie odpowiednich wymagań zasadniczych. Następnie producent 
wystawia deklarację zgodności i umieszcza na aparaturze oznakowanie CE.

■  Odkąd aparatura przeznaczona do celów nadawczych w radiokomunikacji pod-
lega dyrektywie RTTE6, nie stosuje się już przewidzianej dla niej procedury oceny 
zgodności opartej na badaniu typu dokonywanym przez jednostkę notyfikowaną
(chociaż procedura ta jest zawarta nadal w dyrektywie EMC / rozporządzeniu 
EMC).

Poniższy wykres przedstawia schemat oceny zgodności z zasadniczymi wymaga-
niami, zgodnie z postanowieniami dyrektywy EMC / rozporządzenia EMC.

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych 
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności. Dyrektywa ta została 
wdrożona do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie doko-
nywania 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).
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stosowano  
w pełni

PRODUCENT

nie stosowano 
lub częściowo stosowano

STOSOWANIE NORM 
ZHARMONIZOWANYCH

wewnętrzna kontrola  
produkcji

(MODUŁ A)

sporządzenie dokumentacji 
techniczno-konstrukcyjnej *

badanie typu 
(MODUŁ B)

dokumenty wydane 
przez jednostkę kompetentną

wystawienie
deklaracji zgodności

oznakowanie

inna niż
nadajniki radiowe

RODZAJ
APARATURY

nadajniki
radiowe

sporządzenie dokumentacji 
techniczno-konstrukcyjnej

* dokumentacja w przypadku badania typu powinna zawierać dodatkowo informacje podane w § 7.3 pkt 3 
rozporządzenia EMC – zob. podrozdział „Dokumentacja”.

rola producenta (upoważnionego przedstawiciela)

udział jednostki notyfikowanej

udział jednostki kompetentnej
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Zakres badań kompatybilności elektromagnetycznej

Dyrektywa EMC / przepisy krajowe dopuszczają wykonywanie badań kompaty-
bilności przez producenta. Badania takie wymagają jednak dysponowania specjalnymi 
urządzeniami pomiarowymi i muszą być przeprowadzone w komorze bezodbiciowej 
dla fal elektromagnetycznych. 

Badania prowadzi się w specjalnym, dużym pomieszczeniu o ścianach wyłożonych 
materiałem ferrytowym, który pochłania promieniowanie elektromagnetyczne. Po-
miary wymagają umieszczenia anteny kierunkowej w odległości co najmniej 3 m od 
badanego obiektu (wymiary komory bezodbiciowej muszą być więc dostatecznie 
duże). W ramach badań odporności do anteny doprowadza się sygnał wielkiej czę-
stotliwości o dużej mocy i sprawdza się funkcjonowanie aparatury w szerokim paśmie 
promieniowanych częstotliwości. Badając emisję testowanej aparatury, antenę łączy 
się z czułym, szerokopasmowym odbiornikiem i rejestruje się sygnały emitowane przez 
aparaturę dla poszczególnych częstotliwości.

Badania emisji i odporności prowadzi się w komorze bezodbiciowej z kilku  
powodów: 

■  badanie odporności wymaga wypromieniowania znacznych mocy z anteny, cze-
go nie można robić w wolnej przestrzeni,

■  na badany obiekt podczas badania odporności musi padać fala bieżąca, a nie fale 
odbite (fale odbite są tłumione przez ścianki pokryte ferrytem),

■  środowisko elektromagnetyczne zawiera wiele składowych o różnych częstotli-
wościach; komora bezodbiciowa izoluje czułą aparaturę pomiarową od środowi-
ska i pozwala na pomiar słabych sygnałów emitowanych przez aparaturę.

Aparaturę o małych wymiarach (nieprzekraczających ok. 40 cm) można badać 
w mniejszej komorze o specjalnie dobranym kształcie, w tzw. komorze GTEM. Duża 
aparatura (np. zamontowana na pojazdach) może być badana w zakresie emisji na 
stanowisku zbudowanym w wolnej przestrzeni. Stanowisko to powinno być zlokalizo-
wane w miejscu odległym od zakładów przemysłowych, tam, gdzie poziom zakłóceń 
elektromagnetycznych jest jak najmniejszy (np. w górach).

Aparaturę o dużych wymiarach (np. dźwigi) bada się, dzieląc ją na niezależne 
bloki funkcjonalne i przeprowadzając w ten sposób badania układów o mniejszych  
wymiarach. 

Poza badaniami emisji i odporności w postaci ciągłej fali elektromagnetycznej apa-
ratura jest poddawana działaniu wyładowań elektrostatycznych o określonym kształ-
cie, udarów, szybkich zakłóceń impulsowych. Bada się wpływ zaników i zapadów na-
pięcia na funkcjonowanie aparatury.
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Należy zwrócić uwagę na fakt, że z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opła-
calne jest rozpatrywanie problemów dotyczących kompatybilności już na etapie two-
rzenia prototypu. Można wykonywać wówczas korekty eliminujące generację zaburzeń 
elektromagnetycznych (np. przez zmianę ułożenia przewodów, elementów względem 
siebie, zastosowanie filtrów). Zalecane jest nawet zgrubne badanie kompatybilności
podczas produkcji i ewentualne korekty parametrów na podstawie wyników badań. 
Przeprowadzanie badań w przypadku wyrobów gotowych jest drogie i praktycznie 
jedna niezgodność eliminuje wyrób bądź wymusza wprowadzanie istotnych zmian.
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Rola jednostek notyfikowanych i kompetentnych

Jednostki notyfikowane są to niezależne jednostki wyznaczone przez odpowiednie
władze każdego z państw członkowskich Unii Europejskiej do brania udziału w prze-
widzianych w danej dyrektywie lub dyrektywach procedurach oceny zgodności. Tak 
zwana notyfikacja polega na poinformowaniu Komisji Europejskiej oraz pozostałych
państw członkowskich, że dana jednostka została wyznaczona przez władze swojego 
państwa do dokonywania określonych czynności w ramach oceny zgodności. Komisja 
Europejska publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej listę jednostek noty-
fikowanych wraz z ich numerami identyfikacyjnymi oraz zakresem notyfikacji. Wykaz
polskich jednostek notyfikowanych wraz z zakresem ich notyfikacji jest publikowa-
ny w „Monitorze Polskim”. Producent może wybrać usługi dowolnej jednostki noty-
fikowanej, bez względu na to, w którym państwie członkowskim UE ma ona siedzibę.
Powyższe stwierdzenia odnoszą się również do przewidzianych w dyrektywie EMC  
/ rozporządzeniu EMC jednostek kompetentnych.

Jednostka kompetentna w procedurze oceny zgodności aparatury niebędącej 
radiowym urządzeniem nadawczym jest zaangażowana wówczas, gdy producent nie 
stosował w ogóle norm zharmonizowanych lub stosował je tylko w części. Zadaniem 
jednostki kompetentnej jest wówczas ocena dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej, 
przygotowanej przez producenta, oraz wykonanie, na zlecenie producenta, dodatko-
wych czynności związanych z oceną zgodności. Zarówno zakres dodatkowych zadań 
realizowanych podczas oceny zgodności przez jednostkę kompetentną, jak i wybór 
jednostki kompetentnej należy do producenta. 

Jednostka kompetentna, jeśli producent tak zleci, może wykonać analizę badań 
związanych z oceną zgodności (dokumentację techniczno-konstrukcyjną przygoto-
wuje producent, opisując, jak spełnił wymagania dyrektywy w zakresie, w jakim nie 
stosował norm zharmonizowanych; dokumentacji nie może sporządzić jednostka 
kompetentna). Jednostka kompetentna wystawia raport techniczny lub certyfikat do-
łączany do dokumentacji producenta. Ponieważ producent określa zakres czynności 
wykonywanych przez jednostkę kompetentną, jest odpowiedzialny za to, czy zakres 
badań i czynności wykonanych łącznie przez producenta i jednostkę kompetentną 
jest kompletny. 
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Jednostka notyfikowana, zgodnie z postanowieniami dyrektywy EMC / rozpo-
rządzenia EMC, jest zaangażowana w proces oceny zgodności urządzeń radiowych 
przeznaczonych do celów nadawczych, wykonując badanie typu WE przekazanego 
wzorca aparatury.

Szczegółowy zakres zadań jednostki notyfikowanej w ramach tej procedury określa
rozporządzenie EMC.
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Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna

Jeżeli w procesie projektowania i produkcji nie stosowano norm zharmonizowa-
nych lub stosowano je tylko częściowo albo gdy aparatura podlegająca ocenie zgod-
ności jest radiowym urządzeniem nadawczym, producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel sporządza dokumentację techniczno-konstrukcyjną (§ 6 ust. 2 rozpo-
rządzenia EMC).

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna powinna zawierać:
■  opis aparatury,
■  opis procedur zastosowanych w celu zapewnienia zgodności aparatury z zasadni-

czymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej,
■  dokumenty (raporty techniczne lub certyfikaty) uzyskane od jednostki kompe-

tentnej.

W przypadku radiowych urządzeń nadawczych, rozporządzenie EMC przewiduje 
uzupełnienie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej o:

■  informacje niezbędne do sprawdzenia zgodności aparatury przeznaczonej do ce-
lów nadawczych w radiokomunikacji z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej,

■  opis metod zastosowanych w procesie produkcyjnym zmierzających do wyelimi-
nowania zagrożeń stwarzanych przez aparaturę przeznaczoną do celów nadaw-
czych w radiokomunikacji w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej,

■  opis czynności podjętych w celu zapewnienia zgodności produkowanej aparatury 
z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycz-
nej – w przypadku produkcji seryjnej aparatury przeznaczonej do celów nadaw-
czych w radiokomunikacji.
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Deklaracja zgodności

Przed wprowadzeniem aparatury do obrotu, producent (lub jego upoważniony 
przedstawiciel), po przeprowadzeniu oceny zgodności zakończonej wynikiem pozy-
tywnym wystawia deklarację zgodności.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia EMC, deklaracja zgodności powinna zawierać 
w szczególności:

■  imię i nazwisko lub nazwę oraz siedzibę i adres producenta lub jego upoważnio-
nego przedstawiciela,

■  nazwę i typ aparatury oraz nazwę lub numer modelu lub partii aparatury, której 
deklaracja dotyczy,

■  wskazanie norm, na podstawie których jest deklarowana zgodność, i, jeżeli były 
stosowane, innych działań przeprowadzonych w celu zapewnienia zgodności 
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektro-
magnetycznej,

■  wskazanie świadectwa badania typu WE, jeżeli było wydane, i jednostki notyfiko-
wanej, która wydała to świadectwo,

■  imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania podpisu w imieniu producenta 
lub jego upoważnionego przedstawiciela,

■  datę wystawienia deklaracji.
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Przechowywanie dokumentów związanych 
z oceną zgodności

Zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia EMC, producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel jest zobowiązany do przechowywania przez 10 lat od wprowadzenia 
do obrotu ostatniego egzemplarza aparatury następujących dokumentów:

■ deklaracji zgodności,
■ dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej,
■  dodatkowych dokumentów związanych z radiowymi urządzeniami nadawczymi, 

podlegającym badaniu typu WE, jeśli takie dokumenty były sporządzone.

Jeśli producent nie ma siedziby w Unii Europejskiej oraz nie wyznaczył upoważnio-
nego przedstawiciela, to obowiązek ten spoczywa na importerze (§ 11 ust. 2 rozpo-
rządzenia EMC).

Przechowujący dokumentację jest obowiązany udostępniać ją na żądanie organów 
nadzoru rynku prowadzących kontrolę aparatury wprowadzonej do obrotu.
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Oznakowanie CE

Na każdym wprowadzanym do obrotu egzemplarzu aparatury producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel musi umieścić oznakowanie CE. Stanowi ono deklarację 
producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że aparatura została poddana odpo-
wiednim procedurom oceny zgodności i spełnia zasadnicze wymagania.

Oznakowanie CE ma określoną formę graficzną, przedstawioną poniżej:

Jeżeli oznakowanie zostanie powiększone lub zmniejszone, to muszą zostać zacho-
wane te same proporcje. Oznakowanie nie powinno być mniejsze niż 5 mm (w pionie), 
chyba że nie jest to możliwe z powodu konstrukcji urządzenia. Powinno być umiesz-
czone w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie.

Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia EMC, oznakowanie CE umieszcza się na apa-
raturze albo na jej tablicy znamionowej. W przypadku braku takiej możliwości ozna-
kowanie CE jest umieszczane:

■ na opakowaniu aparatury,
■ w instrukcji obsługi lub
■ w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do aparatury.

Oprócz oznakowania CE na wyrobie można umieszczać inne znaki, pod warunkiem 
że nie zmniejszają widoczności i czytelności oznakowania CE oraz nie będą wprowa-
dzać w błąd co do znaczenia i formy tego oznakowania. 
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Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że naniesienie oznakowania CE stanowi 
deklarację producenta lub upoważnionego przedstawiciela, że aparatura spełnia wy-
magania wszystkich dyrektyw, którym podlega, nie tylko wymagania dyrektywy EMC 
/ przepisów krajowych.
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Instrukcja obsługi

Zgodnie z przepisami dyrektywy EMC / rozporządzenia EMC, producent jest zo-
bowiązany dołączać instrukcję obsługi do każdego egzemplarza aparatury.

Rozporządzenie EMC precyzuje dodatkowo, jakie informacje powinna zawierać in-
strukcja obsługi (§ 6 ust. 4). Są to w szczególności:

■ warunki zgodnego z przeznaczeniem używania aparatury,
■  instrukcję instalacji, montażu części, regulacji, używania oraz konserwacji apara-

tury,
■  informacje o ograniczeniach, jeżeli aparatura nie jest przystosowana do instalo-

wania i używania we wszystkich elektromagnetycznych warunkach środowisko-
wych,

■  informacje o ograniczeniach zapewniających niezakłóconą pracę aparatury, prze-
znaczonej do używania w celu obronności i bezpieczeństwa państwa lub w celu 
przestrzegania porządku publicznego.
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Zakres działania i odpowiedzialności podmiotów 
związanych z wprowadzaniem do obrotu aparatury 
podlegającej dyrektywie EMC / przepisom krajowym

Tabela V. Zakres działania i odpowiedzialności podmiotów związanych z wprowadza-
niem aparatury do obrotu.

DZIAŁANIE
PODMIOT 

ODPOWIEDZIALNY
UWAGI

■  określenie, którym dyrek-
tywom podlega wyrób,

■   określenie, czy wyrób jest 
aparaturą, komponentem, 
systemem czy instalacją,

■  projekt i konstrukcja 
zgodnie z wymaganiami 
dyrektywy.

PRODUCENT Producent może podzlecić reali-
zację etapów produkcji,  
ale ponosi pełną odpowiedzial-
ność za wyrób końcowy.

■  dokonywanie określo-
nych działań w ramach 
oceny zgodności radio-
wych urządzeń,

■  sporządzenie dokumen-
tacji techniczno-kon-
strukcyjnej,

■  wystawienie deklaracji 
zgodności,

■  umieszczenie oznakowa-
nia CE na wyrobie.

PRODUCENT LUB 
UPOWAŻNIONY 
PRZEDSTAWICIEL

Upoważniony przedstawiciel 
musi być wyznaczony 
przez producenta (pisemne 
upoważnienie) i musi mieć 
siedzibę w Unii Europejskiej.

Przechowywanie doku-
mentacji techniczno-
-konstrukcyjnej, deklaracji 
zgodności i innych doku-
mentów przez 10 lat od 
wprowadzenia do obrotu 
ostatniego egzemplarza 
wyrobu.

PRODUCENT, 
UPOWAŻNIONY 

PRZEDSTAWICIEL, 
IMPORTER

Importer przechowuje 
dokumentację, jeśli producent 
nie ma siedziby w Unii 
Europejskiej i nie ustanowił 
upoważnionego przedstawiciela.
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Nadzór rynku 

Zasady kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu są szczegółowo określone 
w rozdziale 6 ustawy o systemie oceny zgodności.

Kontrolę wyrobów oraz postępowanie w zakresie wyrobów niezgodnych z zasadni-
czymi wymaganiami prowadzą „organy wyspecjalizowane”, spośród których trzy realizu-
ją powyższe zadania w odniesieniu do aparatury podlegającej dyrektywie EMC / prze-
pisom krajowym. Jest to przede wszystkim Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji 
i Poczty (URTiP) oraz Inspekcja Handlowa i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego. 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest organem monitorującym 
system kontroli zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami.

Z organami nadzoru rynku współpracują organy celne kontrolujące wyroby wpro-
wadzane na obszar celny Unii Europejskiej.

Kontrola jest rozpoczynana przez organ wyspecjalizowany z urzędu lub na wnio-
sek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Producent, upoważniony 
przedstawiciel, importer, jednostki notyfikowane oraz sprzedawca są zobowiązani 
współdziałać z należytą starannością z organem wyspecjalizowanym, w zakresie nie-
zbędnym do ustalenia, czy wyrób spełnia zasadnicze wymagania. Organ prowadzący 
kontrolę może żądać przekazania dowodów i udzielenia informacji (w określonym 
terminie) od kontrolowanego i innych podmiotów, które je posiadają. Nieudzielenie 
informacji, podanie informacji nieprawdziwych lub brak współdziałania w toku kon-
troli skutkuje tym, że organ prowadzący kontrolę opiera się na tych informacjach, któ-
re są mu dostępne, a nieprawdziwych nie bierze pod uwagę.

W art. 40e i 40f ustawy o systemie oceny zgodności są określone uprawnienia oso-
by kontrolującej i odpowiadające im obowiązki kontrolowanego. Przykładowo, kon-
trolujący ma prawo badać akta i dokumenty oraz sporządzać ich kopie, legitymować 
i przesłuchiwać osoby, pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów do badań, zabezpieczać 
dowody, zasięgać opinii biegłych.
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Przedmiotem kontroli może być wyrób, prawidłowość oznakowania wyrobu oraz 
dokumentacja techniczna wyrobu. W toku kontroli osoba kontrolująca może żą-
dać od osoby zobowiązanej do przechowywania dokumentów związanych z oceną 
zgodności, w szczególności, deklaracji zgodności, nazwy i adresu producenta, wykazu 
norm zharmonizowanych lub innych zastosowanych rozwiązań, ogólnego opisu wy-
robu, schematu, instrukcji obsługi. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami kontrolujący może żądać w szcze-
gólności sprawozdania z badań lub informacji o systemie zarządzania jakością. Gdy 
wyrób stwarza zagrożenie, organ kontrolujący może zażądać pełnej dokumentacji 
technicznej.

Organ może poddać kontrolowany wyrób badaniom, w szczególności w sytuacji 
gdy osoba zobowiązana nie przedstawiła dokumentów lub z przedstawionych do-
kumentów nie wynika zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami. Koszt badań 
ponosi osoba, która wprowadziła wyrób do obrotu (jeśli nie spełnia on zasadniczych 
wymagań) lub Skarb Państwa (jeśli okaże się, że wyrób spełnia zasadnicze wymaga-
nia). W przypadku gdy kontrola wykaże, że wyrób nie spełnia zasadniczych wymagań, 
organ wyspecjalizowany może wydać decyzję o zakazie dalszego przekazywania wyro-
bu użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy na okres do 2 miesięcy (który może 
zostać przedłużony do czasu zakończenia postępowania w sprawie wprowadzenia do 
obrotu wyrobu niezgodnego z zasadniczymi wymaganiami). Decyzja zakazująca dal-
szego przekazywania wyrobu jest uchylana w momencie stwierdzenia, że wyrób speł-
nia zasadnicze wymagania.

Postępowanie w sprawie wprowadzonych do obrotu wyrobów niezgodnych 
z zasadniczymi wymaganiami jest wszczynane z urzędu przez organ wyspecjalizowa-
ny, w przypadku gdy ustalenia kontroli wskazują, że wyrób nie spełnia zasadniczych 
wymagań. Stroną postępowania jest osoba, która wprowadziła do obrotu wyrób 
niezgodny, wobec której postępowanie zostało wszczęte (producent, upoważnio-
ny przedstawiciel lub importer). Organ prowadzący postępowanie może wyzna-
czyć termin na dobrowolne usunięcie niezgodności lub wycofanie wyrobu z obrotu. 
W przypadku podjęcia powyższych działań przez stronę, organ umarza postępowa-
nie. Jeżeli przedsiębiorca nie usunie niezgodności lub nie wycofa wyrobu z obrotu, 
organ może:

■  nakazać wycofanie wyrobu z obrotu (i ewentualnie odkupienie wyrobu od jego 
posiadaczy),

■  zakazać dalszego wprowadzania do obrotu,
■  ograniczyć dalsze wprowadzanie do obrotu,
■  nakazać powiadomienie konsumentów lub użytkowników wyrobu o niezgodno-

ściach z zasadniczymi wymaganiami,
■  nakazać zniszczenie wyrobu, jeżeli w inny sposób nie można usunąć zagrożeń.
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W przypadku wydania decyzji stwierdzającej, że wyrób nie spełnia zasadniczych 
wymagań, jest on wpisywany do rejestru wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wy-
maganiami, prowadzonego przez Prezesa UOKiK. Rejestr ten jest publicznie dostępny. 
Po spełnieniu określonych warunków, wskazanych w ustawie, wpis w rejestrze może 
być usunięty.

Do postępowania, w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 6 ustawy o systemie 
oceny zgodności, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a do 
kontroli prowadzonej przez organy wyspecjalizowane przepisy dotyczące zakresu dzia-
łania tych organów. W przypadku URTiP jest to Prawo telekomunikacyjne (przede 
wszystkim art. 200).
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Odpowiedzialność karna

Przepisy określające odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu wyrobów 
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami są zawarte w rozdziale 7 ustawy o systemie  
oceny zgodności.

Grzywna w maksymalnej wysokości do 100 tys. zł grozi za:
■ wprowadzenie do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami,
■  umieszczenie oznakowania CE na wyrobie, który nie spełnia zasadniczych wyma-

gań albo dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wysta-
wił deklaracji zgodności,

■  umieszczenie na wyrobie znaku podobnego do oznakowania CE, mogącego 
wprowadzić w błąd,

■  wprowadzenie do obrotu wyrobu podlegającego oznakowaniu CE, a nieoznako-
wanego takim oznakowaniem.

Do tych sytuacji ma zastosowanie Kodeks karny oraz Kodeks postępowania  
karnego.
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Dyrektywa 2004/108/WE 
uchylająca dyrektywę 89/336/EWG

31 grudnia 2004 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliże-
nia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elek-
tromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (dyrektywa 2004/108/WE). 
Dyrektywa weszła w życie 20 stycznia 2005 r. Państwa członkowskie są zobowiązane 
do transponowania nowej dyrektywy do krajowych porządków prawnych do dnia  
20 stycznia 2007 r. Z dniem 20 lipca 2007 r. dyrektywa ta zastąpi dotychczasową,  
natomiast okres przejściowy, w którym będzie można stosować przepisy obu dyrektyw, 
będzie obowiązywał do 20 lipca 2009 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w nowej dyrektywie dotyczą: 
■  definicji i zakresu regulacji (dyrektywa rozróżnia i odrębnie definiuje aparaturę

i instalacje stacjonarne; za aparaturę uznaje się również komponenty lub podze-
społy, jeżeli mają zostać zamontowane przez użytkownika końcowego oraz insta-
lacje ruchome),

■  zasadniczych wymagań (dyrektywa wprowadza odrębne wymagania dla instalacji  
stacjonarnych),

■  procedury oceny zgodności (nowa dyrektywa przewiduje tylko jedną procedurę 
bez obligatoryjnego udziału jednostki notyfikowanej,

■  informacji umieszczanych na wyrobach.
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Przydatne linki do stron internetowych

1. Treść dyrektywy 89/336/EWG (w języku polskim)
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdo-
c&lg=pl&numdoc=31989L0336&model=guichett

2. Treść dyrektywy 2004/108/WE (w języku polskim)
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/pl/oj/2004/l_390/
l_39020041231pl00240037.pdf

3.  Lista jednostek kompetentnych w zakresie dyrektywy kompatybilności elek-
tromagnetycznej
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/cblist.htm

4.  Lista jednostek notyfikowanych w zakresie dyrektywy kompatybilności elek-
tromagnetycznej
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en89-336-
-eec.pdf

5. Lista norm zharmonizowanych z dyrektywą 89/336/EWG
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
reflist/emc.html

6. Przewodnik Komisji Europejskiej do dyrektywy 89/336/EWG
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/guides/english.pdf






