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Po stronie maszyny napędzanej, wał wejściowy musi być osłonięty obudową ochronną 

przymocowaną do maszyny. 

 

Ograniczniki momentu obrotowego lub sprzęgła jednokierunkowe mogą być 

przymocowane do napędów z przegubami uniwersalnymi wyłącznie po stronie maszyny 

napędzanej. Odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu musi być 

odpowiednio oznakowane. 

 

Wszystkie maszyny napędzane, których działanie wymaga odłączalnego urządzenia do 

mechanicznego przenoszenia napędu do podłączenia ich do maszyny samobieżnej (lub 

ciągnika) muszą być wyposażone w taki układ mocowania odłączalnego urządzenia do 

mechanicznego przenoszenia napędu, który zapewni, że odłączalnego urządzenie do 

mechanicznego przenoszenia napędu i jego osłona nie ulegną uszkodzeniu wskutek 

kontaktu z podłożem lub z częściami maszyny, gdy maszyna zostanie odłączona. 

 

Zewnętrzne części osłony muszą być zaprojektowane, wykonane i umiejscowione w taki 

sposób, aby nie mogły się obracać wraz z odłączalnym urządzeniem do mechanicznego 

przenoszenia napędu. Osłona musi przykrywać przeniesienie napędu do końców widełek 

wewnętrznych, w przypadku zwykłego przegubu uniwersalnego, oraz co najmniej do 

środkowej części przegubu zewnętrznego lub przegubów, w przypadku przegubów 

uniwersalnych szerokokątnych. 

 

Jeżeli dostęp do stanowiska pracy przewidziany jest w pobliżu odłączalnego urządzenia do 

mechanicznego przenoszenia napędu, musi być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, 

żeby osłony wału nie mogły być używane jako stopnie, jeżeli nie zostały w tym celu 

zaprojektowane i wykonane. 
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3.5.  Ochrona przed innymi zagrożeniami 

 

3.5.1.  Akumulatory 

 

Obudowa akumulatora musi być tak zaprojektowana i wykonana, aby uniknąć wylania się 

elektrolitu na operatora w przypadku wywrócenia się lub przechylenia maszyny oraz 

gromadzenia się oparów w miejscach pracy operatorów. 

 

Maszyna powinna być tak zaprojektowana i wykonana, aby można było bez trudności 

odłączać akumulator za pomocą łatwo dostępnego narzędzia przewidzianego do tego celu. 

 

3.5.2.  Pożar 

 

W zależności od zagrożeń przewidywanych przez producenta, maszyna musi, jeżeli 

pozwala na to jej wielkość: 

 

− umożliwiać wyposażenie w łatwo dostępne gaśnice, lub 

 

− mieć wbudowane systemy gaśnicze. 

 

3.5.3.  Emisja substancji niebezpiecznych 

 

Sekcja 1.5.13 ustępy drugi i trzeci nie mają zastosowania, jeżeli główną funkcją maszyny 

jest rozpylanie produktów. Jednakże operator musi być chroniony przed ryzykiem 

narażenia się na taką niebezpieczną emisję. 

 



 
5786/2/05 REV 2  me 62 
ZAŁĄCZNIK I DG C I   PL 

3.6.  Informacje i wskazówki   

 

3.6.1.  Znaki, sygnały i ostrzeżenia 

 

Wszystkie maszyny muszą być wyposażone w symbole lub w tablice z instrukcjami 

dotyczącymi użytkowania, regulacji i konserwacji, wszędzie tam, gdzie jest to konieczne w 

celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób. Muszą one zostać tak wybrane, 

zaprojektowane i wykonane, aby były wyraźnie widoczne i nieścieralne. 

 

Bez uszczerbku dla przepisów ruchu drogowego, maszyna przewożąca kierowcę musi 

posiadać następujące wyposażenie: 

 

− ostrzegawczą sygnalizację dźwiękową w celu ostrzegania osób; 

 

− system sygnałów świetlnych odpowiednich do zamierzonych warunków użytkowania, 

wymaganie to nie ma zastosowania w odniesieniu do maszyn przeznaczonych 

wyłącznie do użytkowania pod ziemią i nie zasilanych energią elektryczną; 

 

− w razie potrzeby musi istnieć odpowiednie połączenie pomiędzy przyczepą i maszyną 

umożliwiające działanie sygnałów. 

 

Maszyny zdalnie sterowane, które w normalnych warunkach użytkowania stwarzają dla 

osób ryzyko uderzenia lub zgniecenia, muszą być wyposażone w odpowiednie środki 

sygnalizujące ruch maszyny lub też w środki chroniące osoby przed tego rodzaju 

ryzykiem. Takie same wymagania mają zastosowanie w odniesieniu do maszyn, które 

podczas użytkowania wykonują stale powtarzające się ruchy w przód i w tył wzdłuż jednej 

osi, w sytuacji, gdy obszar z tyłu maszyny nie jest bezpośrednio widoczny dla kierowcy. 
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Maszyny muszą być zaprojektowane w sposób uniemożliwiający przypadkowe wyłączenie 

wszystkich urządzeń sygnalizujących i ostrzegawczych. W przypadkach koniecznych ze 

względu na bezpieczeństwo, w urządzeniach tych należy przewidzieć środki sprawdzenia 

ich stanu technicznego, zaś ich uszkodzenia muszą być widoczne dla operatora. 

 

Jeżeli ruch maszyny albo jej narzędzi stanowi szczególne zagrożenie, na maszynie 

umieszcza się znaki ostrzegające przed zbliżaniem się do pracującej maszyny. Znaki te 

muszą być czytelne z wystarczającej odległości, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, 

które zmuszone są przebywać w pobliżu maszyny. 

 

3.6.2.  Oznakowanie 

 

Na wszystkich maszynach muszą być w sposób czytelny i trwały widoczne: 

 

− moc nominalna wyrażona w kilowatach (kW); 

 

− masa dla najczęściej stosowanego układu maszyny, podana w kilogramach (kg); 

 

oraz, w stosownych przypadkach: 

 

− przewidziana maksymalna siła uciągu na haku sprzęgającym, wyrażona w niutonach 

(N); 

 

− przewidziane maksymalne obciążenie pionowe dla haka sprzęgającego, wyrażone w 

niutonach (N). 
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3.6.3.  Instrukcje 

 

3.6.3.1.  Drgania 

 

Instrukcje muszą podawać następujące informacje dotyczące drgań przenoszonych przez 

maszynę na układ dłoń/ramię lub na całe ciało: 

 

− całkowita wartość drgań działających na układ dłoń/ramię, jeżeli wartość ta przekracza 

2,5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 2,5 m/s2, należy to potwierdzić w instrukcji; 

 

− najwyższą ważoną wartość skuteczną przyspieszenia działającego na całe ciało 

operatora, jeżeli wartość ta przekracza 0,5 m/s2. Jeżeli wartość ta nie przekracza 0,5 

m/s2, należy to potwierdzić w instrukcji; 

 

− niepewność pomiarową. 

 

Wartości te muszą być albo faktycznie zmierzoną dla danej maszyny albo ustaloną na 

podstawie pomiarów wykonanych dla technicznie porównywalnej maszyny, 

reprezentatywnej dla maszyny, która będzie wykonana. 

 

W przypadku, gdy nie zastosowano norm zharmonizowanych, pomiary drgań wykonuje się 

przy zastosowaniu uznanej metody pomiarowej najbardziej odpowiedniej dla danej 

maszyny. 

 

Należy opisać warunki pracy podczas pomiarów i zastosowane uznane metody pomiarowe. 
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3.6.3.2.  Wielorakie zastosowania 

 

Instrukcje do maszyny posiadającej kilka zastosowań w zależności od użytego 

wyposażenia i instrukcji do wyposażenia wymiennego muszą zawierać informacje 

niezbędne do celów bezpiecznego montażu i stosowania maszyny podstawowej i 

dołączanego do niej wyposażenia wymiennego. 

 

4.  DODATKOWE ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

I BEZPIECZEŃSTWA ZAPOBIEGAJĄCE ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM Z 

PODNOSZENIEM 

 

Maszyny stwarzające zagrożenie związane z podnoszeniem, muszą spełniać wszystkie 

odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa opisane 

w niniejszym rozdziale (patrz Zasady ogólne, poz. 4). 

 

4.1.  Przepisy ogólne 

 

4.1.1.  Definicje 

 

a) “Podnoszenie”: przemieszczanie pojedynczych ładunków zawierających towary lub 

osoby, wymagających w danym momencie zmiany poziomu położenia. 

 

b) “Ładunek prowadzony”: ładunek, którego przenoszenie odbywa się w całości wzdłuż 

sztywnych lub elastycznych prowadnic, których położenie ustalone jest za pomocą 

stałych zamocowań. 
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c) „Współczynnik bezpieczeństwa”: arytmetyczny stosunek obciążenia, które według 

gwarancji producenta maszyny lub jego upoważnionego przedstawiciela część 

składowa jest w stanie utrzymać, do maksymalnego udźwigu naniesionego na danej 

części składowej. 

 

d) „Współczynnik przeciążenia”: arytmetyczny stosunek obciążenia użytego do 

przeprowadzenia prób statycznych lub dynamicznych na maszynie podnoszącej lub 

osprzęcie do podnoszenia do maksymalnego udźwigu naniesionego na maszynie 

podnoszącej lub osprzęcie do podnoszenia. 

 

e) „Próba statyczna”: badanie, podczas którego maszyna podnosząca lub osprzęt nośny 

są poddawane oględzinom, a następnie poddawane działaniu siły odpowiadającej 

maksymalnemu udźwigowi pomnożonemu przez odpowiedni współczynnik 

przeciążenia dla prób statycznych i ponownie skontrolowane bezpośrednio po 

zdjęciu obciążenia w celu upewnienia się, że nie nastąpiło żadne uszkodzenie. 

 

f) „Próba dynamiczna”: badanie, podczas którego maszyna podnosząca obciążona 

pełnym udźwigiem pomnożonym przez odpowiedni współczynnik przeciążenia dla 

prób dynamicznych pracuje we wszystkich możliwych konfiguracjach, ze 

zwróceniem uwagi na dynamiczne zachowanie się maszyny podnoszącej w celu 

sprawdzenia, czy działa właściwie. 

 

g) „Podstawa ładunkowa”: część maszyny, na której lub w której umieszcza się ludzi 

lub towary w celu ich podnoszenia. 
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4.1.2.  Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi 

 

4.1.2.1.  Ryzyko związane z brakiem stateczności 

 

Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapewniać utrzymanie 

stateczności opisanej w sekcji 1.3.1, zarówno podczas pracy jak i postoju, a także podczas 

wszystkich etapów transportu, montażu i demontażu, podczas dających się przewidzieć 

uszkodzeń części składowych, jak również podczas prób przeprowadzanych zgodnie z 

instrukcją obsługi. W tym celu, producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi 

zastosować właściwe metody sprawdzania. 

 

4.1.2.2.  Maszyny poruszające się po prowadnicach i torach szynowych 

 

Maszyny muszą być wyposażone w urządzenia, które zapobiegają wypadnięciu z szyn lub 

prowadnic, działając na prowadnice lub szyny. 

 

Jeżeli, mimo takich urządzeń, pozostaje ryzyko wykolejenia się lub uszkodzenia szyny lub 

prowadnicy lub części jezdnych, należy zastosować takie urządzenia, które zapobiegną 

upadkowi sprzętu, części składowej maszyny czy ładunku, lub też wywróceniu się 

maszyny. 
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4.1.2.3. Wytrzymałość mechaniczna 

 

Maszyny, osprzęt do podnoszenia i ich części składowe muszą wytrzymywać naprężenia, 

którym są poddawane zarówno podczas pracy jak i, jeżeli ma to zastosowanie, podczas 

postoju, oraz w przewidywanych warunkach instalowania i użytkowania, we wszystkich 

odpowiednich konfiguracjach i przy uwzględnieniu, tam gdzie jest to właściwe, warunków 

atmosferycznych oraz sił wywieranych przez osoby. Spełnienie niniejszego wymagania 

obowiązuje również podczas transportu, montażu i demontażu. 

 

Maszyny i osprzęt do podnoszenia muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób 

zapobiegający uszkodzeniom spowodowanym zmęczeniem materiału i zużyciem części, z 

należytym uwzględnieniem ich użytkowania zgodnego z przeznaczeniem. 

 

Stosowane materiały dobiera się zgodnie z zamierzonym środowiskiem pracy maszyny, ze 

szczególnym uwzględnieniem korozji, ścierania, udarów, skrajnych temperatur, zmęczenia 

materiału, kruchości i starzenia. 

 

Maszyny i osprzęt do podnoszenia muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, 

aby mogły wytrzymać przeciążenie podczas prób statycznych, nie wykazując trwałych 

odkształceń lub innych uszkodzeń. Przy obliczeniach wytrzymałości należy uwzględnić 

wartość współczynnika przeciążenia dla prób statycznych, wybranego w celu 

zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa; dla współczynnika tego 

przyjmuje się z reguły następujące wartości: 

 

a) dla maszyn obsługiwanych ręcznie i osprzętu do podnoszenia: 1,5; 
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b) dla pozostałych maszyn: 1,25. 

 

Maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby mogły być poddane 

bez uszkodzenia próbom dynamicznym pod maksymalnym obciążeniem równym 

udźwigowi pomnożonemu przez współczynnik przeciążenia dla prób dynamicznych. 

Współczynnik ten dobiera się w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa: 

jego wartość wynosi z reguły 1,1. Z zasady, próby te przeprowadza się przy założonych 

prędkościach nominalnych. Jeżeli obwód sterowania maszyny pozwala na kilka 

jednoczesnych ruchów, próby przeprowadza się w najmniej sprzyjających warunkach, 

zwykle przy kojarzeniu odpowiednich ruchów. 

 

4.1.2.4.  Krążki, bębny, koła, liny i łańcuchy. 

 

Średnica krążków, bębnów i kół musi być proporcjonalna do rozmiaru lin lub łańcuchów, 

do których można je zamontować. 

 

Bębny i koła muszą być zaprojektowane, wykonane i zainstalowane w taki sposób, aby 

współpracujące z nimi liny lub łańcuchy mogły zostać nawinięte nie spadając. 

 

Na linach używanych bezpośrednio do podnoszenia lub podtrzymywania ładunków nie 

mogą występować żadne zaplecenia, z wyjątkiem zapleceń na końcówkach. Jednakże, 

zaplecenia takie są dopuszczalne w instalacjach zaprojektowanych do regularnej 

modyfikacji w zależności od potrzeb. 
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Współczynnik bezpieczeństwa dla całych lin i ich końcówek musi być tak dobrany  , aby 

zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa; wartość tego współczynnika wynosi z 

reguły 5. 

 

Współczynnik bezpieczeństwa łańcuchów do podnoszenia musi być tak dobrany, aby 

zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa; wartość tego współczynnika wynosi z 

reguły 4. 

 

W celu sprawdzenia doboru odpowiedniego współczynnika bezpieczeństwa, producent lub 

jego upoważniony przedstawiciel musi przeprowadzić odpowiednie próby dla każdego 

typu łańcucha i liny zastosowanej bezpośrednio do podnoszenia ładunku oraz dla 

końcówek lin, lub zlecić przeprowadzenie takich prób. 

 

4.1.2.5.  Osprzęt do podnoszenia i jego części składowe 

 

Wymiary osprzętu do podnoszenia jego części składowych muszą być dobierane z 

należytym uwzględnieniem procesów zmęczenia i starzenia materiału podczas określonej 

liczby cykli roboczych, odpowiadającej oczekiwanemu okresowi użytkowania 

określonemu w warunkach pracy dla danego zastosowania. 

 

Ponadto: 

 

a) współczynnik bezpieczeństwa lin stalowych z końcówkami musi być tak dobrany, 

aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa; wartość tego współczynnika 

wynosi z reguły 5. Zaplecenia lub pętle mogą występować wyłącznie na końcówkach 

liny. 
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b) w przypadku zastosowania łańcuchów o ogniwach spawanych lub zgrzewanych, 

muszą to być łańcuchy o ogniwach krótkich. Współczynnik bezpieczeństwa dla 

łańcuchów musi być tak dobrany, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa; 

jego wartość wynosi z reguły 4; 

 

c) współczynnik bezpieczeństwa dla lin lub zawiesi włókiennych zależy od materiału, 

metody wykonania, wymiarów i zastosowania. Współczynnik ten musi być tak 

dobrany, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa; jego wartość wynosi z 

reguły 7, pod warunkiem, że użyte materiały są wysokiej jakości, a metoda produkcji 

jest odpowiednia do zamierzonego zastosowania. W przeciwnym razie, wartość 

współczynnika z reguły zwiększa się, aby zapewnić równoważny poziom 

bezpieczeństwa. Liny i zawiesia włókienne muszą być pozbawione węzłów, 

połączeń i zapleceń, poza końcówkami; wyjątek stanowią zawiesia tworzące 

zamkniętą pętlę bez końca; 

 

d) współczynnik bezpieczeństwa wszystkich metalowych części składowych 

stanowiących część zawiesi lub stosowanych wraz z zawiesiami musi być tak 

dobrany, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa; wartość tego 

współczynnika wynosi z reguły 4; 

 

e) maksymalny udźwig zawiesia wielocięgnowego określa się na podstawie 

współczynnika bezpieczeństwa najsłabszego cięgna; liczby cięgien i współczynnika 

redukcyjnego, który zależy od konfiguracji zawiesia; 

 

f) w celu sprawdzenia doboru właściwego współczynnika bezpieczeństwa producent 

lub jego upoważniony przedstawiciel musi przeprowadzić odpowiednie próby dla 

każdego typu elementów, o których mowa w lit. a), b), c) i d), lub zlecić 

przeprowadzenie takich prób. 
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4.1.2.6.  Sterowanie ruchami 

 

Urządzenia do sterowania ruchami muszą działać w taki sposób, aby maszyny, na których 

są one zainstalowane były bezpieczne. 

 

a) Maszyny muszą być tak zaprojektowane i wykonane lub wyposażone w takie 

urządzenia, aby amplituda ruchu ich części składowych nie przekraczała określonych 

granic. W odpowiednich przypadkach rozpoczęcie pracy przez takie urządzenie musi 

zostać poprzedzone ostrzeżeniem. 

 

b) W przypadku, gdy można manewrować jednocześnie w tym samym miejscu kilkoma 

maszynami stacjonarnymi lub maszynami na szynach, co może grozić kolizją, 

projekt i wykonanie takich maszyn musi umożliwiać zamontowanie układów 

zapobiegających takiemu ryzyku. 

 

c) Maszyny muszą być zaprojektowane i wykonane tak, aby ładunki nie mogły 

przesuwać się w sposób stwarzający niebezpieczeństwo lub nieoczekiwanie spadać, 

nawet w przypadku częściowego lub całkowitego odcięcia zasilania, lub kiedy 

operator przestaje kierować maszyną. 

 

d) W normalnych warunkach pracy nie może istnieć możliwość opuszczenia ładunku 

wyłącznie za pomocą hamulca ciernego, z wyjątkiem tych maszyn, których funkcja 

wymaga takiego sposobu działania. 

 

e) Urządzenia chwytające muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 

zapobiegać przypadkowemu upuszczeniu ładunku. 
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4.1.2.7.  Ruchy ładunków podczas przemieszczania 

 

Stanowisko operatora maszyny musi być umiejscowione w sposób zapewniający możliwie 

jak najszerszy widok trajektorii części ruchomych, w celu uniknięcia kolizji z osobami, 

sprzętem lub innymi maszynami, które mogą manewrować w tym samym czasie i stwarzać 

tym samym potencjalne zagrożenie. 

 

Maszyny o ładunkach prowadzonych muszą być zaprojektowane i wykonane w taki 

sposób, aby zapobiec obrażeniom osób powodowanym przez ruch ładunku, podstawy 

ładunkowej lub przeciwwagi, jeżeli jest. 

 

4.1.2.8.  Maszyny obsługujące stałe przystanki 

 

4.1.2.8.1. Ruchy podstawy ładunkowej 

 

Przemieszczanie się podstawy ładunkowej maszyny obsługującej stałe przystanki musi być 

sztywno prowadzone do przystanków i na przystanki. Układ nożycowy również jest 

traktowany jako sztywne prowadzenie. 

 

4.1.2.8.2. Dostęp na podstawę ładunkową 

 

Jeżeli na podstawę ładunkową mają dostęp osoby, maszyna musi być zaprojektowana i 

wykonana tak, aby zapewnić, że podstawa ładunkowa podczas wchodzenia na nią 

pozostaje nieruchoma, w szczególności zaś podczas załadunku i rozładunku. 
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Maszyna musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapewnić, że różnica poziomów 

pomiędzy podstawą ładunkową a obsługiwanym pomostem nie stwarza ryzyka potknięcia 

się. 

 

4.1.2.8.3. Ryzyko powodowane kontaktem z ruchomą podstawą ładunkową  

 

Jeżeli jest to konieczne w celu spełnienia wymagań wyrażonych w sekcji 4.1.2.7 ustęp 

drugi, strefa przemieszczania musi być niedostępna podczas normalnego trybu pracy. 

 

Jeżeli podczas kontroli lub konserwacji, istnieje ryzyko, że osoby znajdujące się pod lub 

nad podstawą ładunkową mogą ulec zgnieceniu między podstawą ładunkową a 

jakimikolwiek częściami stałymi, musi być zapewniona dostateczna wolna przestrzeń w 

postaci materialnego schronienia albo za pomocą urządzenia mechanicznego blokującego 

ruch podstawy ładunkowej. 

 

4.1.2.8.4. Ryzyko powodowane ładunkiem spadającym z podstawy ładunkowej 

 

Jeżeli istnieje ryzyko powodowane ładunkiem spadającym z podstawy ładunkowej, 

maszyna musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby zapobiec takiemu ryzyku. 

 

4.1.2.8.5. Przystanki 

 

Należy wyeliminować ryzyko kontaktu osób znajdujących się na przystankach z 

przemieszczającą się podstawą ładunkową lub innymi częściami ruchomymi. 
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Jeżeli istnieje ryzyko wpadnięcia osób do strefy przemieszczania gdy na przystanku nie ma 

podstawy ładunkowej, należy zamontować osłony zapobiegające takiemu ryzyku. Osłony 

nie mogą otwierać się w kierunku strefy przemieszczania. Muszą one być wyposażone w 

urządzenie ryglujące sterowane poprzez położenie podstawy ładunkowej, która 

uniemożliwia: 

 

− niebezpieczne ruchy podstawy ładunkowej, dopóki osłony nie są zamknięte i 

zaryglowane; 

 

− niebezpieczne otwarcie osłony, dopóki podstawa ładunkowa nie zatrzyma się na 

odpowiednim przystanku. 

 

4.1.3.  Przydatność do pracy zgodnie z przeznaczeniem 

 

Kiedy maszyna podnosząca lub osprzęt do podnoszenia jest wprowadzana do obrotu lub po 

raz pierwszy oddawana do użytku, producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi 

zapewnić, poprzez podjęcie właściwych środków lub zlecenie ich podjęcia, aby maszyny 

lub osprzęt nośny w stanie gotowym do użytku, zarówno obsługiwane ręcznie jak i 

napędzane mechanicznie, mogły spełniać swoje funkcje w sposób bezpieczny. 

 

Próby statyczne i dynamiczne określone w sekcji 4.1.2.3 muszą być przeprowadzone na 

wszystkich maszynach podnoszących gotowych do oddania do użytku. 

 

Jeżeli maszyna nie może być zmontowana w zakładzie producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, należy podjąć właściwe środki w miejscu użytkowania 

maszyny. W pozostałych przypadkach, środki te mogą zostać podjęte w zakładzie 

producenta albo w miejscu użytkowania maszyny. 
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4.2. Wymagania w odniesieniu do maszyn z napędem innym niż ręczny 

 

4.2.1. Sterowanie ruchami 

 

Do sterowania ruchami maszyny lub jej wyposażenia należy stosować elementy 

sterownicze wymagające podtrzymywania. Jednakże, w przypadku wykonywania ruchów 

częściowych lub pełnych, przy których nie istnieje ryzyko związane z możliwością kolizji 

ładunku lub maszyny, elementy te można zastąpić elementami sterowniczymi 

umożliwiającymi automatyczne zatrzymywanie w wybranych położeniach, bez stałego 

oddziaływania przez operatora na element sterowniczy wymagający podtrzymywania. 

 

4.2.2.  Kontrola obciążenia 

 

Maszyny o maksymalnym udźwigu nie mniejszym niż 1000 kilogramów lub o momencie 

wywracającym nie mniejszym niż 40000 Nm muszą być wyposażone w urządzenia 

ostrzegające kierowcę i zapobiegające niebezpiecznym ruchom w przypadku: 

 

− przeciążenia, w wyniku przekroczenia maksymalnego udźwigu albo przekroczenia 

maksymalnego dopuszczalnego momentu wskutek obciążenia; lub 

 

− przekroczenia momentu wywracającego. 

 

4.2.3.  Instalacje prowadzone za pomocą lin 

 

Liny nośne, liny napędne i liny nośno - napędne muszą być podtrzymywane przez 

obciążniki lub przez urządzenie pozwalające na nieprzerwaną kontrolę naciągu. 
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4.3.  Informacje i oznakowania 

 

4.3.1.  Łańcuchy, liny i pasy 

 

Każdy odcinek łańcucha, liny lub pasa nie będący częścią zespołu musi zostać 

oznakowany, zaś w przypadku braku takiej możliwości, musi mieć zamocowaną na stałe 

tabliczkę lub nieusuwalny pierścień z podaną nazwą i adresem producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela oraz dane identyfikacyjne odpowiedniego świadectwa. 

 

Wyżej wymienione świadectwo musi zawierać przynajmniej następujące informacje: 

 

a) nazwę i adres producenta i, w stosownych przypadkach, jego upoważnionego 

przedstawiciela, 

 

b) opis łańcucha lub liny zawierający: 

 

− wymiary nominalne; 

 

− rodzaj konstrukcji; 

 

− materiały użyte do wykonania; oraz 

 

− wszelkie specjalne procesy obróbki metalurgicznej, jakim materiał ten został 

poddany; 
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c) zastosowane metody badań; 

 

d) maksymalne obciążenie eksploatacyjne łańcucha lub liny podczas pracy. Można 

podać szereg wartości dla zamierzonych zastosowań. 

 

4.3.2.  Osprzęt do podnoszenia 

 

Na osprzęcie do podnoszenia muszą być umieszczone następujące dane szczegółowe: 

 

− określenie materiału, jeżeli informacja ta jest niezbędna do bezpiecznego 

użytkowania; 

 

− maksymalny udźwig. 

 

W przypadku osprzętu do podnoszenia, na którym niemożliwe jest umieszczenie 

oznakowania, dane wymienione w ustępie pierwszym muszą zostać podane na tabliczce 

lub w inny równoważny sposób i trwale przymocowane do osprzętu. 

 

Dane muszą być czytelne i umieszczone w taki sposób, aby nie mogły ulec zniszczeniu 

wskutek ścierania lub nie mogły obniżyć wytrzymałości tego osprzętu. 

 

4.3.3.  Maszyny podnoszące 

 

Maksymalny udźwig musi być w sposób widoczny umieszczony na maszynie. 

Oznakowanie to musi być łatwe do odczytania, nieusuwalne i w formie niezakodowanej. 
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Jeżeli maksymalny udźwig zależy od konfiguracji maszyny, każde stanowisko operatora 

musi zostać zaopatrzone w tablicę obciążeń podającą nominalne obciążenie dla każdej 

konfiguracji, przy czym zaleca się stosowanie formy wykresu lub tabeli. 

 

Maszyny przeznaczone do podnoszenia jedynie towarów, wyposażone w podstawę 

ładunkową umożliwiają dostęp osobom, muszą być wyposażone w czytelne i nieusuwalne 

ostrzeżenia zabraniające podnoszenia ludzi. Ostrzeżenia te muszą być widoczne z każdego 

miejsca, z którego możliwy jest dostęp. 

 

4.4.  Instrukcje 

 

4.4.1.  Osprzęt do podnoszenia 

 

Każdy element osprzętu do podnoszenia lub każda niepodzielna partia tego osprzętu muszą 

być zaopatrzone w instrukcję, zawierającą co najmniej następujące dane szczegółowe: 

 

a) zamierzone zastosowanie; 

 

b) ograniczenia stosowania (szczególnie dotyczące takiego osprzętu do podnoszenia jak 

chwytaki magnetyczne lub próżniowe, które nie w pełni odpowiadają 

postanowieniom sekcji 4.1.2.6(e)); 

 

c) instrukcje montażu, obsługi i konserwacji; 

 

d) zastosowane współczynniki dla prób statycznych. 

 



 
5786/2/05 REV 2  me 80 
ZAŁĄCZNIK I DG C I   PL 

4.4.2.  Maszyny podnoszące 

 

Do maszyn podnoszących załącza się instrukcje zawierające następujące informacje: 

 

a) właściwości techniczne maszyny, w szczególności: 

 

− maksymalny udźwig i, w stosownych przypadkach, kopię tablicy obciążeń lub 

tabelę obciążeń, opisane w sekcji 4.3.3 ustęp drugi; 

 

− reakcje na podporach lub zakotwiczeniach oraz, w stosownych przypadkach, 

charakterystykę torów; 

 

− w stosownych przypadkach, określenie obciążenia balastowego i sposób jego 

mocowania; 

 

b) zawartość dziennika eksploatacji, jeżeli nie jest on dostarczony wraz z maszyną; 

 

c) wskazówki dotyczące użytkowania, w szczególności w przypadku, gdy operator 

urządzenia nie widzi bezpośrednio podnoszonego ładunku; 

 

d) w stosownych przypadkach, sprawozdanie z prób wyszczególniające próby statyczne 

i dynamiczne przeprowadzone przez lub dla producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela; 

 

e) w przypadku maszyn nie zmontowanych w zakładzie producenta w formie, w jakiej 

będą one użytkowane, niezbędne instrukcje do wykonania czynności określonych w 

sekcji 4.1.3. przed oddaniem do użytku po raz pierwszy. 
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5.  DODATKOWE ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

I BEZPIECZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO MASZYN PRZEZNACZONYCH DO 

PRACY POD ZIEMIĄ 

 

Maszyny przeznaczone do pracy pod ziemią muszą spełniać wszystkie zasadnicze 

wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa opisane w niniejszym rozdziale 

(patrz Zasady ogólne, poz. 4). 

 

5.1.  Ryzyko związane z brakiem stateczności 

 

Zmechanizowane obudowy kroczące muszą być zaprojektowane i zbudowane w taki 

sposób, aby poruszając się utrzymywały określony kierunek ruchu i nie ulegały poślizgowi 

przed obciążeniem, podczas obciążenia ani po usunięciu ładunku. Muszą one być 

wyposażone w zakotwiczenia płyt górnych poszczególnych stojaków hydraulicznych. 

 

5.2.  Ruch 

 

Zmechanizowane obudowy kroczące muszą umożliwiać swobodne poruszanie się osób. 

 

5.3.  Urządzenia sterownicze 

 

Urządzenia sterujące przyspieszeniem i hamowaniem maszyn poruszających się po 

szynach muszą być obsługiwane ręczne. Jednakże urządzenia czuwakowe mogą być 

sterowane nożnie.  

 

Urządzenia sterownicze zmechanizowanej obudowy kroczącej muszą być zaprojektowane 

i umieszczone w taki sposób, aby w czasie przemieszczania się obudowy operator 

znajdował się pod osłoną nieruchomego segmentu obudowy. Urządzenia sterownicze 

muszą być zabezpieczone przed ich przypadkowym zwolnieniem. 
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5.4.  Zatrzymywanie 

 

Przeznaczone do pracy pod ziemią maszyny samobieżne poruszające się po szynach muszą 

być wyposażone w urządzenia czuwakowe działające na obwód sterujący ruchem maszyny 

w taki sposób, aby ruch został zatrzymany jeżeli kierowca utracił nad nim kontrolę. 

 

5.5.  Pożar 

 

W przypadku maszyn zawierających wysoce łatwopalne części obowiązują przepisy sekcji 

3.5.2 tiret drugie. 

 

System hamulcowy maszyn przeznaczonych do wykonywania prac pod ziemią musi być 

zaprojektowany i wykonany w taki sposób, aby nie powodował iskrzenia i nie wywoływał 

pożarów. 

 

Maszyny przeznaczone do wykonywania prac pod ziemią, zaopatrzone w silniki 

spalinowe, muszą być wyposażone wyłącznie w silniki na paliwo o niskiej prężności pary, 

w których wykluczone jest występowanie iskier pochodzenia elektrycznego. 

 

5.6.  Emisje spalin 

 

Emisje spalin z silników spalinowych nie mogą być odprowadzane w górę. 
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6.  DODATKOWE ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA 

I BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE MASZYN STWARZAJĄCYCH SZCZEGÓLNE 

ZAGROŻENIE POWODOWANE PODNOSZENIEM OSÓB 

 

Maszyny stwarzające zagrożenie powodowane podnoszeniem osób muszą spełniać 

wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa opisane w niniejszym rozdziale (patrz Zasady ogólne, poz. 4). 

 

6.1.  Przepisy ogólne 

 

6.1.1  Wytrzymałość mechaniczna 

 

Podstawa ładunkowa, włącznie z klapami, musi być zaprojektowana i wykonana w taki 

sposób, aby zapewnić wytrzymałość i przestrzeń odpowiadające maksymalnej liczbie osób 

dopuszczalnej dla podstawy ładunkowej i maksymalnemu udźwigowi. 

 

Współczynniki bezpieczeństwa dla elementów składowych określone w sekcjach 4.1.2.4 i 

4.1.2.5 są nieodpowiednie w odniesieniu do maszyn przeznaczonych do podnoszenia osób 

i z reguły muszą one zostać podwojone. Maszyna przeznaczona do podnoszenia osób lub 

osób i towarów musi być wyposażona w system zawieszenia lub podparcia podstawy 

ładunkowej, zaprojektowany i wykonany tak, aby zapewnić odpowiedni ogólny poziom 

bezpieczeństwa i zapobiec ryzyku spadku podstawy ładunkowej. 

 

Przy zastosowaniu lin lub łańcuchów do zawieszenia podstawy ładunkowej z reguły 

wymagane są co najmniej dwie niezależne liny lub łańcuchy, każde cięgno z własnym 

zamocowaniem. 
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6.1.2.  Kontrola obciążenia w urządzeniach z napędem innym niż siła ludzka 

 

Bez względu na maksymalny udźwig i moment wywracający, stosuje się wymagania 

określone w sekcji 4.2.2, chyba że producent może wykazać, że nie istnieje ryzyko 

przeciążenia lub wywrócenia się. 

 

6.2.  Urządzenia sterownicze 

 

Jeżeli wymagania w zakresie bezpieczeństwa nie nakazują stosowania innych rozwiązań, 

przyjmuje się ogólną zasadę, że podstawa ładunkowa musi być zaprojektowana i 

wykonana w taki sposób, aby osoby znajdujące się w jej wnętrzu miały możliwość 

sterowania ruchem w górę lub w dół oraz, w odpowiednich przypadkach, poruszania 

podstawą ładunkową w innych kierunkach.  

 

W czasie działania omawiane urządzenia sterownicze muszą być nadrzędne w stosunku do 

wszelkich innych urządzeń sterujących tymi samymi ruchami, z wyjątkiem urządzeń do 

zatrzymania awaryjnego. 

 

Urządzenia sterujące tymi ruchami muszą być urządzeniami wymagającymi 

podtrzymywania, z wyjątkiem przypadków, gdy podstawa ładunkowa jest całkowicie 

obudowana. 

 

6.3.  Ryzyko dla osób znajdujących się wewnątrz podstawy ładunkowej lub na podstawie 

ładunkowej 

 

6.3.1.  Ryzyko powodowane ruchami podstawy ładunkowej 

 

Maszyny przeznaczone do podnoszenia osób muszą być zaprojektowane, wykonane i 

wyposażone w taki sposób, aby przyspieszanie lub zwalnianie podstawy ładunkowej nie 

powodowało ryzyka dla osób. 
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6.3.2.  Ryzyko wypadnięcia osób z podstawy ładunkowej 

 

Podstawa ładunkowa nie może przechylić się w stopniu zagrażającym wypadnięciem 

pasażerów, również w trakcie ruchu maszyny wraz z podstawą ładunkową. 

 

Jeżeli podstawa ładunkowa została zaprojektowana jako stanowisko pracy, muszą zostać 

wykonane zabezpieczenia zapewniające stateczność i zapobiegające niebezpiecznym 

ruchom. 

 

Jeżeli środki określone w sekcji 1.5.15. są niewystarczające, podstawy ładunkowe muszą 

zostać wyposażone w taką liczbę odpowiednich punktów zaczepienia, która wystarczy dla 

liczby osób dopuszczalnej dla podstawy ładunkowej. Punkty zaczepienia muszą być 

wystarczająco mocne do zastosowania środków ochrony indywidualnej zapobiegających 

wypadnięciu. 

 

Wszelkie klapy w podłodze lub suficie, oraz wszystkie drzwi muszą być zaprojektowane i 

wykonane w sposób zapobiegający przypadkowemu otwarciu i muszą otwierać się w 

kierunku wykluczającym wypadnięcie osób w razie ich nagłego otwarcia. 

 

6.3.3.  Ryzyko powodowane przedmiotami spadającymi na podstawę ładunkową 

 

Jeżeli istnieje ryzyko spadania przedmiotów na podstawę ładunkową i osoby narażone, 

podstawa ładunkowa musi zostać wyposażona w dach ochronny. 
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6.4.  Maszyny obsługujące stałe przystanki 

 

6.4.1.  Ryzyko dla osób znajdujących się wewnątrz podstawy ładunkowej lub na podstawie 

ładunkowej 

 

Podstawa ładunkowa musi być zaprojektowana i wykonana w sposób zapobiegający 

ryzyku powodowanemu kontaktem osób lub przedmiotów znajdujących się wewnątrz 

podstawy ładunkowej lub na podstawie ładunkowej z jakimikolwiek stałymi lub 

ruchomymi elementami. Jeżeli to konieczne, w celu spełnienia niniejszych warunków 

podstawa ładunkowa musi być całkowicie zabudowana, z drzwiami wyposażonymi w 

urządzenie blokujące, zapobiegające niebezpiecznym ruchom podstawy ładunkowej, jeżeli 

drzwi nie są zamknięte. Jeżeli podstawa ładunkowa zatrzymuje się między przystankami, 

co grozi wypadnięciem z podstawy ładunkowej, drzwi muszą pozostać zamknięte. 

 

Maszyna musi być tak zaprojektowana, wykonana i, jeżeli to konieczne, wyposażona w 

urządzenia zapobiegające niekontrolowanemu ruchowi podstawy ładunkowej w górę bądź 

w dół. Urządzenia te muszą być w stanie zatrzymać podstawę ładunkową obciążoną 

maksymalnym udźwigiem i przy maksymalnej możliwej do przewidzenia prędkości. 

 

Zatrzymywanie nie może wywoływać wytracenia prędkości szkodliwego dla pasażerów, 

bez względu na warunki obciążenia. 

 

6.4.2.  Elementy sterownicze na przystankach 

 

Elementy sterownicze na przystankach, poza elementami do użytku na wypadek awarii, 

nie mogą inicjować ruchu podstawy ładunkowej: 

 

− podczas działania elementów sterowniczych na podstawie ładunkowej; 

 

− gdy podstawa ładunkowa nie znajduje się na przystanku. 
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6.4.3.  Dostęp do podstawy ładunkowej 

 

Osłony na przystankach i osłony podstawy ładunkowej muszą być zaprojektowane i 

wykonane tak, aby zapewnić bezpieczne przemieszczanie do i z podstawy ładunkowej, 

uwzględniając możliwą do przewidzenia ilość towarów i osób, jakie będą podnoszone. 

  

6.5.  Oznakowanie 

 

Na podstawie ładunkowej należy umieścić informacje niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, w tym: 

 

− liczbę osób dopuszczalną dla podstawy ładunkowej; 

 

− maksymalny udźwig. 

 

_______________ 
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ZAŁĄCZNIK II 

 

DEKLARACJE 

 

1.  TREŚĆ 

 

A.  DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYN 

 

Deklaracja ta oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach co 

instrukcja (patrz załącznik I sekcja 1.7.4.1 lit. a) i b),  w formie maszynopisu lub odręcznie 

wielkimi literami. 

 

Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do 

obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub 

przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. 

 

Deklaracja zgodności WE musi zawierać następujące dane szczegółowe: 

 

1. firmę i pełny adres producenta, a w stosownych przypadkach jego upoważnionego 

przedstawiciela; 

 

2. nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, 

upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej; 

 

3. opis i dane identyfikacyjne maszyny, w tym ogólne określenie, funkcja, model, typ, 

numer seryjny i nazwa handlowa; 
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4. zdanie zawierające wyraźne oświadczenie, że maszyna spełnia wszystkie odpowiednie 

postanowienia niniejszej dyrektywy, a w stosownych przypadkach, podobne zdanie 

zawierające oświadczenie o zgodności z innymi dyrektywami wspólnotowymi lub 

odpowiednimi przepisami, które maszyna musi spełniać. Odniesienia te muszą być 

odniesieniami opublikowanymi w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

 

5. w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki 

notyfikowanej, która przeprowadziła badanie typu WE, o którym mowa w załączniku 

IX oraz numer świadectwa badania typu WE; 

 

6. w odpowiednich przypadkach, nazwę adres i numer identyfikacyjny jednostki 

notyfikowanej, która zatwierdziła system pełnego zapewnienia jakości, o którym mowa 

w załączniku X; 

 

7. w odpowiednich przypadkach, odniesienie do zastosowanych norm zharmonizowanych, 

o których mowa w art. 7 ust. 2; 

 

8. w odpowiednich przypadkach, odniesienie do innych zastosowanych norm 

technicznych i specyfikacji; 

 

9. miejsce i datę złożenia deklaracji; 

 

10. tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu 

producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. 



 

 
5786/2/05 REV 2  me 3 
ZAŁĄCZNIK II DG C I   PL 

B.  DEKLARACJA WŁĄCZENIA MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ 

 

Deklaracja ta oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach co 

instrukcja (patrz załącznik I sekcja 1.7.4.1. lit. a) i b), w formie maszynopisu lub odręcznie 

wielkimi literami. 

 

Deklaracja włączenia musi zawierać następujące dane szczegółowe: 

 

1. firmę i pełny adres producenta maszyny nieukończonej, a w stosownych przypadkach, 

jego upoważnionego przedstawiciela; 

 

2. nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę we Wspólnocie, 

upoważnionej do przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej;  

 

3. opis i identyfikację maszyny nieukończonej, w tym ogólne określenie, funkcja, model, 

typ, numer seryjny i nazwa handlowa; 

 

4. zdanie zawierające oświadczenie, które z zasadniczych wymagań niniejszej dyrektywy 

są stosowane i spełniane oraz że przygotowano odpowiednią dokumentację techniczną 

zgodnie z załącznikiem VII część B, a w stosownych przypadkach zdanie zawierające 

oświadczenie o zgodności maszyny nieukończonej z innymi dyrektywami 

wspólnotowymi. Odniesienia te muszą być odniesieniami do tekstów opublikowanych 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;  
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5. zobowiązanie do przekazania, na uzasadniony wniosek władz krajowych, odpowiednich 

informacji na temat maszyny nieukończonej. Zobowiązanie obejmuje metodę 

przekazania i nie narusza praw własności intelektualnej producenta do maszyny 

nieukończonej;  

 

6. oświadczenie, że maszyna nieukończona nie może zostać oddana do użytku do 

momentu, gdy maszyna finalna, do której ma zostać wbudowana uzyska deklarację 

zgodności z przepisami niniejszej dyrektywy, jeżeli jest to właściwe; 

 

7. miejsce i datę złożenia deklaracji; 

 

8. tożsamość i podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji w imieniu 

producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.  

 

2.  PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW 

 

Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel zachowują oryginał deklaracji 

zgodności WE przez okres przynajmniej dziesięciu lat od daty produkcji ostatniego 

egzemplarza maszyny. 

 

Producent maszyny nieukończonej lub jego upoważniony przedstawiciel zachowują oryginał 

deklaracji włączenia przez okres przynajmniej dziesięciu lat od daty produkcji ostatniego 

egzemplarza maszyny nieukończonej. 

 

__________________ 
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ZAŁĄCZNIK III 

OZNAKOWANIE CE 

 

Oznakowanie zgodności CE składa się z liter „CE” w następującej formie: 

 

 
 

W przypadku zmniejszenia lub powiększenia oznakowania CE należy zachować proporcje podane 

na powyższym rysunku. 

 

Poszczególne elementy oznakowania CE muszą mieć zasadniczo tę samą wysokość, która nie może 

być mniejsza niż 5 mm. W odniesieniu do maszyn o niewielkich rozmiarach dopuszczalne jest 

odstępstwo od wymiaru minimalnego. 

 

Oznakowanie CE musi być umieszczone w bezpośredniej bliskości nazwy producenta lub jego 

upoważnionego przedstawiciela, przy użyciu tej samej techniki. 

 

W przypadku zastosowania procedury pełnego zapewnienia jakości, o której mowa w art. 12 ust. 3 

lit. c) oraz art. 12 ust. 4 lit. b), po oznakowaniu CE umieszczany jest numer identyfikacyjny 

jednostki notyfikowanej.  

 

_______________ 
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ZAŁĄCZNIK IV 

 

KATEGORIE MASZYN, DO KTÓRYCH  

MA ZASTOSOWANIE JEDNA Z PROCEDUR OKREŚLONYCH  

W ART. 12 UST. 3 i 4 

 

 

1. Pilarki tarczowe (jedno- i wielopiłowe) do obróbki drewna i podobnych materiałów lub do 

obróbki mięsa i podobnych materiałów, następujących rodzajów: 

  

1.1. Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w stały 

stół lub podporę z ręcznym posuwem przedmiotu obrabianego lub dostawnym mechanizmem 

posuwowym; 

 

1.2. Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w 

ręcznie obsługiwany stół lub wózek wykonujący ruchy zwrotne; 

 

1.3 Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, z  wbudowanym 

mechanizmem posuwowym dla przedmiotów obrabianych oraz ręcznym podawaniem lub 

odbieraniem; 

 

1.4. Pilarki z piłą(ami) przemieszczającą się podczas skrawania, z mechanicznym napędem 

przemieszczania piły z ręcznym podawaniem lub odbieraniem. 

 

2. Strugarki wyrówniarki do obróbki drewna z ręcznym posuwem. 
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3. Jednostronne strugarki grubiarki do obróbki drewna z wbudowanym mechanizmem 

posuwowym oraz ręcznym podawaniem lub odbieraniem. 

 

4. Pilarki taśmowe, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem, do obróbki drewna i podobnych 

materiałów albo do mięsa i podobnych materiałów, następujących rodzajów: 

 

4.1. Pilarki, w których piła(y) pozostaje podczas skrawania w stałej pozycji, wyposażone w stały 

lub wykonujący ruchy zwrotne stół lub podporę dla przedmiotu obrabianego; 

 

4.2. Pilarki, w których piła(y) jest zamontowana na wózku wykonującym ruchy zwrotne. 

 

5. Maszyny kombinowane, stanowiące połączenie rodzajów określonych w pkt. od 1 do 4 i 7, 

przeznaczone do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych. 

 

6. Wielowrzecionowe czopiarki do obróbki drewna z posuwem ręcznym. 

 

7. Frezarki z pionowym wrzecionem i posuwem ręcznym, do drewna i materiałów o podobnych 

właściwościach fizycznych. 

 

8. Przenośne pilarki łańcuchowe do obróbki drewna. 
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9. Prasy, w tym prasy krawędziowe, do obróbki metali na zimno, z ręcznym podawaniem lub 

odbieraniem, których ruchome części robocze mogą mieć skok większy niż 6 mm i prędkość 

przekraczającą 30 mm/s. 

 

10. Wtryskarki lub prasy do tworzyw sztucznych, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem. 

 

11. Wtryskarki lub prasy do gumy, z ręcznym podawaniem lub odbieraniem. 

 

12. Maszyny do robót podziemnych następujących rodzajów: 

 

12.1 lokomotywy i wózki hamulcowe; 

 

12.2 hydrauliczne obudowy zmechanizowane. 

 

13. Ręcznie ładowane pojazdy do zbierania odpadów z gospodarstw domowych, wyposażone w 

mechanizm prasujący. 

 

14. Odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu wraz z osłonami. 

 

15. Osłony odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu. 

 

16. Podnośniki do obsługi pojazdów. 
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17. Urządzenia do podnoszenia osób lub osób i towarów, stwarzające ryzyko upadku z wysokości 

większej niż 3 metry.  

 

18. Przenośne maszyny montażowe i inne udarowe uruchamiane za pomocą nabojów. 

 

19. Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób. 

 

20. Napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do zastosowania jako 

zabezpieczenie w maszynach, o których mowa w pkt. 9, 10 i 11.  

 

21. Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa. 

 

22. Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS). 

 

23. Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS). 

 

 

 

_______________ 

 

 

 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  me 1 
ZAŁĄCZNIK V DG C I   PL 

ZAŁĄCZNIK V 

 

ORIENTACYJNY WYKAZ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA, O KTÓRYCH MOWA W 

ART. 2 LIT. C) 

 

1. Osłony odłączanych mechanicznych wałów napędowych; 

 

2. Urządzenia ochronne przeznaczone do wykrywania obecności osób; 

 

3. Napędzane mechanicznie ruchome osłony blokujące przeznaczone do zastosowania jako 

zabezpieczenie w maszynach, o których mowa w załączniku IV pkt. 9, 10 i 11; 

 

4. Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa; 

 

5. Zawory z dodatkowymi środkami do wykrywania uszkodzeń, przeznaczone do sterowania 

niebezpiecznymi ruchami maszyny; 

 

6. Instalacje wyciągowe przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń emitowanych przez 

maszyny; 

 

7. Osłony i urządzenia ochronne zaprojektowane w celu ochrony osób przed częściami 

ruchomymi związanymi z procesem przebiegającym w maszynie; 

 

8. Urządzenia monitorujące do kontroli obciążenia i przemieszczania w maszynach 

podnoszących; 
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9. Systemy ograniczające mające za zadanie utrzymanie osób w siedziskach;  

 

10. Urządzenia do zatrzymywania awaryjnego; 

 

11. Układy do rozładowywania ładunków elektrostatycznych zapobiegające gromadzeniu się 

potencjalnie niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych; 

 

12. Ograniczniki energii i urządzenia nadmiarowe, o których mowa w załączniku I sekcje 1.5.7, 

3.4.7 i 4.1.2.6; 

 

13. Układy i urządzenia zmniejszające emisję hałasu i drgań; 

 

14. Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS); 

 

15. Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS); 

 

16. Oburęczne urządzenie sterujące; 

 

17. Elementy składowe maszyn zaprojektowanych do podnoszenia lub opuszczania osób 

pomiędzy różnymi przystankami i zawarte w następującym wykazie:  

 

a) urządzenia ryglujące drzwi przystankowe; 

 

b) urządzenia chroniące jednostkę przenoszącą ładunek przed spadkiem lub 

niekontrolowanym ruchem w górę; 
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c) ograniczniki prędkości; 

 

d) zderzaki z akumulacją energii, 

 

− z charakterystyką nieliniową, lub 

 

− z tłumieniem ruchu powrotnego; 

 

e) zderzaki rozpraszające energię; 

 

f) urządzenia zabezpieczające zainstalowane na siłownikach hydraulicznych układów 

napędowych, jeżeli są stosowane jakourządzenia zapobiegające spadkom; 

 

g) elektryczne urządzenia zabezpieczające w postaci łączników bezpieczeństwa 

zawierających elementy elektroniczne. 

 

 

________________ 
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ZAŁĄCZNIK VI 

 

INSTRUKCJA MONTAŻU MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ 

 

Instrukcja montażu maszyny nieukończonej musi zawierać opis warunków, jakie należy spełnić w 

celu prawidłowego włączenia do maszyny finalnej, aby nie stworzyć zagrożenia dla zdrowia i 

bezpieczeństwa. 

 

Instrukcja montażu musi być napisana w oficjalnym języku Wspólnoty zaaprobowanym przez 

producenta maszyny, do której maszyna nieukończona ma zostać włączona, lub przez jego 

upoważnionego przedstawiciela. 

 

 

________________ 
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ZAŁĄCZNIK VII 

 

A.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA MASZYNY 

 

Niniejsza część zawiera opis procedurę sporządzania dokumentacji technicznej. Dokumentacja 

techniczna musi wykazać, że maszyna spełnia wymagania dyrektywy. Musi ona obejmować 

projekt, wytworzenie i działanie maszyny w zakresie koniecznym do tej oceny. Dokumentacja 

techniczna musi być sporządzona w przynajmniej jednym z oficjalnych języków Wspólnoty, z 

wyjątkiem instrukcji dla maszyny, do której mają zastosowanie przepisy szczególne załącznika I 

sekcja 1.7.4.1. 

 

1. Dokumentacja techniczna obejmuje: 

 

a) dokumentację konstrukcyjną zawierającą: 

 

− ogólny opis maszyny; 

 

− rysunek zestawieniowy maszyny i schematy obwodów sterowania, jak również 

istotne opisy i objaśnienia niezbędne do zrozumienia działania maszyny; 

 

− rysunki szczegółowe, wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, 

certyfikatami itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi 

wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 
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− dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę, zawierającą: 

 

− wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny, 

 

− opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania 

rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych 

przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną; 

 

− zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze 

wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami; 

 

− wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań 

przeprowadzonych albo przez producenta albo przez jednostkę wybraną przez 

producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

 

− egzemplarz instrukcji maszyny; 

 

− w odpowiednich przypadkach, deklarację włączenia wmontowanej maszyny 

nieukończonej i odpowiednią instrukcję montażu takiej maszyny; 

 

− w odpowiednich przypadkach, egzemplarz deklaracji zgodności WE maszyn lub 

innych produktów włączonych do maszyny; 

 

− egzemplarz deklaracji zgodności WE; 
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b) w przypadku produkcji seryjnej, środki wewnątrzzakładowe, jakie zostaną podjęte w 

celu zapewnienia zgodności maszyny z przepisami niniejszej dyrektywy. 

 

Producent musi przeprowadzić odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu lub 

gotowych maszyn, aby ustalić, czy ich projekt lub wykonanie pozwalają na bezpieczny 

montaż i oddanie maszyny do użytku. Odpowiednie sprawozdania i wyniki podlegają 

włączeniu do dokumentacji technicznej. 

 

2. Dokumentacja techniczna określona w pkt. 1 musi być udostępniana do wglądu właściwym 

organom krajowym przez okres przynajmniej 10 lat od daty produkcji maszyny lub, w 

przypadku produkcji seryjnej, od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza. 

 

Dokumentacja techniczna nie musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, i nie musi być 

stale dostępna w formie materialnej. Jednakże, musi być możliwe jej skompletowanie i 

udostępnienie w czasie współmiernym do jej złożoności przez osobę wyznaczoną w 

deklaracji zgodności WE. 

 

Dokumentacja techniczna nie musi obejmować szczegółowych rysunków ani innych 

szczególnych informacji o podzespołach użytych do produkcji maszyny, o ile takie 

informacje nie są niezbędne przy sprawdzaniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami w 

zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

3. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia dokumentacji technicznej w odpowiedzi na 

prawidłowo uzasadniony wniosek właściwych organów krajowych może stanowić 

wystarczającą podstawę do zakwestionowania zgodności danej maszyny z zasadniczymi 

wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 
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B. ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA MASZYNY 

NIEUKOŃCZONEJ 

 

Niniejsza część zawiera opis procedury sporządzania odpowiedniej dokumentacji technicznej. 

Dokumentacja musi wskazywać, które wymagania niniejszej dyrektywy są zastosowane i spełnione. 

Musi ona obejmować projekt, wytwarzanie i działanie maszyny nieukończonej w zakresie 

koniecznym do oceny zgodności z zastosowanymi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa. Dokumentacja musi być sporządzona w przynajmniej jednym z 

oficjalnych języków Wspólnoty. 

 

Obejmuje ona następujące elementy: 

 

a) dokumentację konstrukcyjną zawierającą: 

 

− rysunek zestawieniowy maszyny nieukończonej, wraz ze schematami obwodów 

sterowania; 

 

− rysunki szczegółowe, wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, certyfikatami 

itp., niezbędne do sprawdzenia zgodności maszyny nieukończonej z zastosowanymi 

zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 

 

− dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę, zawierającą: 

 

− wykaz zasadniczych zastosowanych i spełnionych wymagań w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa; 
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− opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania 

rozpoznanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych 

przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego; 

 

− zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze wymagania 

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami; 

 

− wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań 

przeprowadzonych albo przez producenta albo przez jednostkę wybraną przez 

producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela; 

 

− egzemplarz instrukcji montażu maszyny nieukończonej; 

 

b) w przypadku produkcji seryjnej, środki wewnątrzzakładowe, jakie zostaną podjęte w celu 

zapewnienia zgodności maszyny nieukończonej z zastosowanymi zasadniczymi 

wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

Producent musi przeprowadzić odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu lub 

maszyn nieukończonych, aby ustalić, czy ich projekt lub wykonanie pozwalają na bezpieczny 

montaż i użytkowanie. Odpowiednie sprawozdania i wyniki podlegają włączeniu do dokumentacji 

technicznej. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  me 6 
ZAŁĄCZNIK VII DG C I   PL 

Odpowiednia dokumentacja techniczna musi być dostępna przez okres przynajmniej 10 lat od daty 

produkcji maszyny nieukończonej lub, w przypadku produkcji seryjnej, od daty wyprodukowania 

ostatniego egzemplarza, a na wniosek przedłożona właściwym organom Państw Członkowskich. 

Nie musi ona znajdować się na terytorium Wspólnoty, i nie musi być stale dostępna w formie 

materialnej. Musi być możliwe jej skompletowanie i przedłożenie właściwym organom przez osobę 

wyznaczoną w deklaracji włączenia. 

 

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia odpowiedniej dokumentacji technicznej w odpowiedzi na 

prawidłowo uzasadniony wniosek właściwych organów krajowych może stanowić wystarczającą 

podstawę do zakwestionowania zgodności maszyny nieukończonej z zastosowanymi i poddanymi 

atestacji zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. 

 

________________ 
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ZAŁĄCZNIK VIII 

 

OCENA ZGODNOŚCI POŁĄCZONA Z KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ  

W FAZIE WYTWARZANIA MASZYNY 

 

1. W niniejszym załączniku opisano procedurę, zgodnie z którą producent albo jego 

upoważniony przedstawiciel, który realizuje zobowiązania ustanowione w pkt. 2 i 3, 

zapewnia i oświadcza, że dana maszyna spełnia odpowiednie wymagania niniejszej 

dyrektywy.  

 

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel opracowują dokumentację techniczną 

określoną w załączniku VII część A dla każdego reprezentatywnego typu z danej serii. 

 

3. Producent musi podjąć wszelkie niezbędne środki tak, aby proces produkcji zapewniał 

zgodność wytworzonych maszyn z dokumentacją techniczną określoną w załączniku VII 

część A oraz z wymaganiami niniejszej dyrektywy. 

 

_______________ 
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ZAŁĄCZNIK IX 

 

BADANIE TYPU WE 

 

Badanie typu WE jest procedurą, według której jednostka notyfikowana stwierdza i zaświadcza, że 

reprezentatywny wzorzec maszyny określonej w załączniku IV (zwany dalej „typem”) spełnia 

przepisy niniejszej dyrektywy.  

 

1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić dla każdego typu 

dokumentację techniczną określoną w załączniku VII część A. 

 

2. Dla każdego typu producent lub jego upoważniony przedstawiciel przedkłada w wybranej 

przez siebie jednostce notyfikowanej, wniosek o przeprowadzenie badania zgodności WE. 

 

Wniosek powinien zawierać: 

 

− nazwę i adres producenta, a w odpowiednich przypadkach, jego upoważnionego 

przedstawiciela;  

 

− pisemną deklarację, że wniosek nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej; 

 

− dokumentację techniczną. 

 

Ponadto, wnioskodawca powinien przekazać do dyspozycji jednostki notyfikowanej próbkę 

typu. Jeżeli wymaga tego program badań, jednostka notyfikowana może zwrócić się o 

dostarczenie dalszych próbek. 
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3. Jednostka notyfikowana: 

 

3.1. bada dokumentację techniczną, sprawdza czy dany typ został wyprodukowany zgodnie z tą 

dokumentacją i ustala, które elementy zostały zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi 

postanowieniami norm, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz te elementy, których projekt nie 

opiera się na odpowiednich postanowieniach tych norm; 

 

3.2. jeżeli nie zostały zastosowane normy, o których mowa w art. 7 ust. 2, przeprowadza lub zleca 

przeprowadzenie odpowiednich kontroli, pomiarów i badań w celu ustalenia czy przyjęte 

rozwiązania spełniają zasadnicze wymagania niniejszej dyrektywy w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa;   

 

3.3. jeżeli normy określone w art. 7 ust. 2 zostały zastosowane, przeprowadza lub zleca 

przeprowadzenie odpowiednich kontroli, pomiarów i badań w celu sprawdzenia, czy normy te 

zostały rzeczywiście zastosowane; 

  

3.4. uzgadnia z wnioskodawcą miejsce sprawdzenia czy dany typ został wytworzony zgodnie ze 

zbadaną dokumentacją techniczną i przeprowadzenia niezbędnych kontroli, pomiarów i 

badań. 

  

4. Jeżeli dany typ spełnia przepisy niniejszej dyrektywy, jednostka notyfikowana wydaje 

składającemu wniosek certyfikat badania typu WE. Certyfikat zawiera nazwę i adres 

producenta i jego upoważnionego przedstawiciela, dane niezbędne do zidentyfikowania 

zatwierdzonego typu, wnioski z badań i warunki na jakich został wydany.  
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Producent i jednostka notyfikowana zachowują po egzemplarzu tego certyfikatu, 

dokumentacji technicznej i wszystkich odpowiednich dokumentów przez 15 lat od daty 

wydania certyfikatu. 

 

5. Jeżeli dany typ nie spełnia przepisów niniejszej dyrektywy, jednostka notyfikowana odmawia 

składającemu wniosek wydania certyfikatu badania typu WE, podając szczegółowe powody 

odmowy. Powiadamia ona składającego wniosek, inne jednostki notyfikowane i Państwo 

Członkowskie, które notyfikowało daną jednostkę. Procedura odwoławcza musi być 

dostępna. 

 

6. Wnioskodawca informuje jednostkę notyfikowaną, która przechowuje dokumentację 

techniczą związaną z certyfikatem badania typu WE o wszelkich zmianach wprowadzanych 

do zatwierdzonego typu. Jednostka notyfikowana bada te zmiany i albo potwierdza ważność 

istniejącego certyfikatu badania typu WE albo wydaje nowy certyfikat, jeżeli zmiany mogą 

zagrażać zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa lub z przewidywanymi warunkami eksploatacji danego typu. 

 

7. Komisja, Państwa Członkowskie i inne jednostki notyfikowane mogą, na wniosek, uzyskać 

egzemplarz certyfikatu badania typu WE. Na uzasadniony wniosek, Komisja i Państwa 

Członkowskie mogą uzyskać egzemplarz dokumentacji technicznej oraz wyników badań 

przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną. 

 

8. Dokumenty i korespondencję odnoszące się do procedur badania typu WE sporządza się w 

oficjalnym języku lub językach wspólnotowych Państwa Członkowskiego, w którym 

ustanowiona jest jednostka notyfikowana lub w jakimkolwiek innym oficjalnym języku 

Wspólnoty możliwym do zaakceptowania przez tę jednostkę. 
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9. Ważność certyfikatu badania typu WE 

 

9.1 Na jednostce notyfikowanej spoczywa stały obowiązek zapewnienia, że certyfikat badania 

typu WE pozostaje ważny. Powiadamia ona producenta o wszelkich istotnych zmianach, 

które mogłyby mieć wpływ na ważność certyfikatu. Jednostka notyfikowana wycofuje 

certyfikaty, które straciły ważność. 

 

9.2 Na producencie danej maszyny spoczywa stały obowiązek zapewnienia, że maszyna ta 

odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy technicznej. 

 

9.3 Co pięć lat producent składa jednostce notyfikowanej wniosek o przeprowadzenie przeglądu 

ważności certyfikatu badania typu WE. 

 

Jednostka notyfikowana odnawia certyfikat na kolejne pięć lat, jeżeli stwierdzi, że pozostaje 

on ważny, uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej. 

 

Producent i jednostka notyfikowana zachowują po egzemplarzu tego certyfikatu, 

dokumentacji technicznej i wszystkich odpowiednich dokumentów przez 15 lat od daty 

wydania certyfikatu. 

 

9.4 W przypadku gdy ważność certyfikatu badania typu WE nie została odnowiona, producent 

zaprzestaje wprowadzania do obrotu danej maszyny. 

 

 

_______________ 
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ZAŁĄCZNIK X 

 

PEŁNE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI 

 

Niniejszy załącznik zawiera opis oceny zgodności maszyn, o których mowa w załączniku IV, 

wytworzonych z zastosowaniem systemu pełnego zapewnienia jakości oraz procedury, za pomocą 

której jednostka notyfikowana ocenia i zatwierdza system jakości i monitoruje jego stosowanie. 

 

1. Producent musi posiadać zatwierdzony system jakości w odniesieniu do projektu, 

wytwarzania, końcowej kontroli i badań, stosownie do wymagań określonych w pkt. 2, a 

także podlega nadzorowi określonemu w pkt. 3. 

 

2. System jakości 

 

2.1 Producent lub jego upoważniony przedstawiciel składa wniosek o ocenę swojego systemu 

jakości do wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej.  

 

Wniosek zawiera: 

 

− nazwę i adres producenta i, we właściwym przypadku, jego upoważnionego 

przedstawiciela; 

 

− miejsce projektowania, produkcji, kontroli, testowania i magazynowania maszyny; 

 

− dokumentację techniczną opisaną w załączniku VII część A, dla jednego wzorca dla 

każdej kategorii maszyny, o której mowa w załączniku IV, jaki zamierza produkować; 
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− dokumentację systemu jakości; 

 

− pisemne oświadczenie, że wniosek nie został złożony w innej jednostce notyfikowanej.  

 

2.2 System jakości musi zapewniać zgodność maszyny z przepisami niniejszej dyrektywy. 

Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta muszą być 

udokumentowane w systematyczny i uporządkowany sposób w postaci środków, procedur i 

pisemnych instrukcji. Dokumentacja systemu jakości musi umożliwiać jednolitą interpretację 

środków proceduralnych i jakościowych, takich jak programy jakości, plany jakości, księgi 

jakości i zapisy. 

 

W szczególności, musi zawierać następujące odpowiednie opisy: 

 

− celów dotyczących jakości, struktury organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności i 

uprawnień kierownictwa w odniesieniu do konstrukcji i jakości maszyn; 

 

− technicznych specyfikacji projektowych, w tym norm, jakie będą stosowane oraz, jeżeli 

normy, o których mowa w art. 7 ust. 2, nie są w pełni stosowane, środków, jakie zostaną 

podjęte w celu spełnienia zasadniczych wymagań niniejszej dyrektywy w zakresie 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; 

 

− technik kontroli projektowania i technik weryfikacji konstrukcji, procesów i działań 

systematycznych, które będą stosowane przy projektowaniu maszyn objętych niniejszą 

dyrektywą; 
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− odpowiednich technik wytwarzania, technik kontroli i zapewnienia jakości, procesów i  

systematycznie podejmowanych działań, jakie będą stosowane; 

 

− kontroli i badań, które będą przeprowadzone przed, w trakcie i po wytworzeniu oraz 

częstotliwości, z jaką będą przeprowadzane; 

 

− zapisów dotyczących jakości, takich jak sprawozdania z kontroli, dane dotyczące badań, 

dane dotyczące kalibracji, sprawozdania dotyczące kwalifikacji danego personelu; 

 

− środków monitorowania uzyskania wymaganej jakości projektowania i jakości maszyn, 

jak również skuteczności działania systemu zapewnienia jakości. 

 

2.3 Jednostka notyfikowana ocenia system jakości, aby ustalić, czy spełnia on wymagania 

określone w pkt. 2.2 

 

Domniemywa się, że elementy systemu jakości zgodne z odpowiednimi normami 

zharmonizowanymi są zgodne z odpowiednimi wymaganiami, o których mowa w pkt. 2.2. 

 

Przynajmniej jeden członek zespołu auditorów musi mieć doświadczenie w ocenie 

technologii maszyn. Procedura oceny obejmuje kontrolę przeprowadzoną w zakładzie 

producenta. 

 

O decyzji powiadamiany jest producent lub jego upoważniony przedstawiciel. W 

powiadomieniu muszą być zawarte wnioski z badania oraz umotywowana decyzja wynikająca 

z oceny. Procedura odwoławcza musi być dostępna. 
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2.4 Producent zobowiązuje się do wypełniania obowiązków wynikających z zatwierdzonego 

systemu jakości oraz do zapewnienia, że pozostanie on właściwy i skuteczny. 

 

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel informują jednostkę notyfikowaną, która 

zatwierdziła system jakości, o jego wszelkich planowanych zmianach. 

 

Jednostka notyfikowana ocenia proponowane zmiany i decyduje, czy zmodyfikowany system 

zapewnienia jakości nadal spełnia wymagania określone w pkt. 2.2 lub, czy  wymagana jest 

jego ponowna ocena. 

 

Jednostka notyfikowana zawiadamia producenta o swojej decyzji. W powiadomieniu muszą 

być zawarte wnioski z badania oraz umotywowana decyzja wynikająca z oceny. 

 

3. Nadzór  prowadzony przez jednostkę notyfikowaną 

 

3.1 Celem nadzoru jest upewnienie się, czy producent należycie wywiązuje się ze zobowiązań 

wynikających z zatwierdzonego systemu jakości. 

 

3.2 Producent umożliwia jednostce notyfikowanej dostęp do miejsc projektowania, produkcji, 

kontroli, badań oraz magazynowania, w celu przeprowadzenia inspekcji, oraz dostarcza jej 

wszelkich niezbędnych informacji, takich jak: 

 

− dokumentacja dotycząca systemu jakości; 
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− zapisy dotyczące jakości przewidziane w części systemu zapewnienia jakości 

dotyczącej projektowania, takie jak wyniki analiz, obliczeń i prób, itp.; 

 

− zapisy dotyczące jakości przewidziane w części systemu zapewnienia jakości 

dotyczącej wytwarzania, takie jak sprawozdania z kontroli, dane dotyczące badań, dane 

dotyczące kalibracji, sprawozdania dotyczące kwalifikacji danego personelu, itp. 

 

3.3 Jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe audity w celu upewnienia się, że producent 

utrzymuje i stosuje system jakości; przedkłada ona producentowi sprawozdanie z auditu. 

Częstotliwość okresowych auditów powinna być taka, aby pełna ponowna ocena była 

przeprowadzana co trzy lata. 

 

3.4 Ponadto, jednostka notyfikowana może dokonać  niezapowiedzianych wizytacji u producenta. 

Potrzeba takich dodatkowych wizytacji i ich częstotliwość będzie określana na podstawie 

systemu monitorowania wizytacji prowadzonego przez jednostkę notyfikowaną. W systemie 

monitorowania wizytacji będą szczególnie uwzględniane następujące czynniki: 

 

− wyniki poprzednich wizytacji w ramach nadzoru; 

 

− potrzeba monitorowania środków naprawczych; 

 

− w odpowiednich przypadkach, szczególne warunki załączone przy zatwierdzeniu 

systemu; 

 

− znaczące modyfikacje w organizacji procesu, środków i technik wytwarzania.  
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W ramach takich wizytacji jednostka notyfikowana może, w razie konieczności, 

przeprowadzić lub zlecić przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia prawidłowości 

działania systemu jakości. Jednostka notyfikowana dostarcza producentowi sprawozdanie z 

wizytacji oraz, w przypadku przeprowadzenia badań, sprawozdanie z badań. 

 

4. Przez dziesięć lat od daty produkcji ostatniego egzemplarza, producent lub jego upoważniony 

przedstawiciel przechowuje w celu udostępnienia organom krajowym: 

 

− dokumentację, o której mowa w pkt. 2.1, 

 

− decyzje i sprawozdania jednostki notyfikowanej, o których mowa w pkt. 2.4 akapit 

trzeci i czwarty oraz w pkt. 3.3 i 3.4. 

 

 

________________ 
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ZAŁĄCZNIK XI 

 

MINIMALNE KRYTERIA, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ WZIĘTE POD UWAGĘ PRZEZ 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE PRZY NOTYFIKOWANIU JEDNOSTEK 

 

1. Jednostka, jej dyrektor i personel odpowiedzialny za przeprowadzanie badań weryfikacyjnych 

nie mogą być projektantami, producentami, dostawcami ani instalatorami maszyn, które 

kontrolują, ani upoważnionymi przedstawicielami żadnej z tych stron. Nie mogą oni być 

zaangażowani bezpośrednio albo jako upoważnieni przedstawiciele w projektowanie, 

wykonywanie, prowadzenie obrotu lub konserwację tych maszyn. Ograniczenia te nie 

wykluczają możliwości wymiany informacji technicznych między producentem a jednostką. 

 

2. Jednostka i jej personel przeprowadzają badania weryfikacyjne wykazując najwyższy stopień 

rzetelności zawodowej i kompetencji technicznej oraz nie podlegają żadnym naciskom czy 

namowom, w szczególności natury finansowej, które mogłyby mieć wpływ na ich osąd lub 

wyniki kontroli, pochodzącym w szczególności od osób lub grup osób zainteresowanych tymi 

wynikami. 

 

3. Jednostka musi dysponować personelem mającym niezbędną wiedzę techniczną oraz 

wystarczające i odpowiednie doświadczenie do przeprowadzania oceny zgodności w 

odniesieniu do każdej kategorii maszyn, dla której jest notyfikowana. Musi ona posiadać 

środki niezbędne do wypełnienia zadań technicznych i administracyjnych związanych z 

realizacją kontroli w odpowiedni sposób; musi także mieć dostęp do sprzętu niezbędnego do 

przeprowadzania kontroli o charakterze wyjątkowym. 

 

4. Pracownicy odpowiedzialni za kontrolę posiadają: 

 

− gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe; 
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− zadowalającą znajomość wymagań związanych z badaniami, które przeprowadzają i 

odpowiednie doświadczenie w przeprowadzaniu takich badań; 

 

− umiejętność sporządzania certyfikatów, zapisów i sprawozdań, wymaganych w celu 

uwierzytelnienia przeprowadzanych badań. 

 

5. Zagwarantowana jest bezstronność personelu przeprowadzającego kontrole. Jego 

wynagrodzenie nie jest uzależnione od liczby przeprowadzonych badań ani od wyników tych 

badań. 

 

6. Jednostka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, chyba że odpowiedzialność 

ponosi państwo zgodnie z przepisami prawa krajowego lub samo Państwo Członkowskie jest 

bezpośrednio odpowiedzialne za badania. 

 

7. Na mocy przepisów niniejszej dyrektywy albo przepisów prawa krajowego ustanowionych w 

celu jej wykonania, pracownicy jednostki są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 

zawodowej w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych przy wykonywaniu swoich 

zadań (z wyjątkiem w stosunku do właściwych organów administracyjnych państwa, w 

którym wykonuje ona swoje działania). 

 

8. Jednostki notyfikowane uczestniczą w czynnościach koordynacyjnych. Biorą one również 

bezpośredni udział lub są reprezentowane w europejskiej działalności  normalizacyjnej lub 

zapewniają znajomość bieżącego stanu w odniesieniu do odpowiednich norm. 

 

9. Państwa Członkowskie mogą podjąć wszelkie niezbędne środki jakie uznają za stosowne w 

celu zapewnienia, że w przypadku zaprzestania działalności przez jednostkę notyfikowaną 

dokumentacja jej klientów zostanie przesłana do innej jednostki lub zostanie udostępniona 

Państwu Członkowskiemu, które ją notyfikowało. 

 

 

 

_______________
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ZAŁĄCZNIK XII 

 

TABELA KORELACJI1 

 

Dyrektywa 98/37/WE Niniejsza dyrektywa 

Art. 1 ust.1 Art. 1 ust. 1 

Art. ust. 2 lit. a) Art. 2 lit. a) i b) 

Art. 1 ust. 2 lit. b) Art. 2 lit. c) 

Art. 1 ust. 3 Art. 1 ust. 2 

Art. 1 ust. 4 Art. 3 

Art. 1 ust. 5 - 

Art. 2 ust. 1 Art. 4 ust. 1 

Art. 2 ust. 2 Art. 15 

Art. 2 ust. 3 Art. 6 ust. 3 

Art. 3 Art. 5 ust. 1 lit. a) 

Art. 4 ust. 1 Art. 6 ust. 1 

Art. 4 ust. 2 akapit pierwszy Art. 6 ust. 2 

Art. 4 ust. 2 akapit drugi - 

Art. 4 ust. 3 - 

Art. 5 ust. 1 akapit pierwszy Art. 7 ust.1  

Art. 5 ust. 1 akapit drugi - 

                                                 
1  Niniejsza tabela wskazuje związek pomiędzy częściami dyrektywy 98/37/WE a częściami 

niniejszej dyrektywy, dla których przedmiot jest taki sam. Jednakże, treść części, dla których 
wskazano związek nie jest koniecznie tożsama. 
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Dyrektywa 98/37/WE Niniejsza dyrektywa 

Art. 5 ust. 2 akapit pierwszy Art. 7 ust. 2 i 3 

Art. 5 ust. 2 akapit ostatni - 

Art. 5 ust. 3 Art. 7 ust. 4 

Art. 6 ust. 1 Art. 10 

Art. 6 ust. 2 Art. 22 

Art. 7 ust. 1 Art. 11 ust. 1 i 2 

Art. 7 ust.2 Art. 11 ust. 3 i 4 

Art. 7 ust.3 Art. 11 ust. 4 

Art. 7 ust. 4 Art. 11 ust. 5 

Art. 8 ust. 1 akapit pierwszy Art. 5 ust. 1 lit. e) i art. 12 ust. 1 

Art. 8 ust. 1 akapit drugi Art. 5 ust. 1 lit. f) 

Art. 8 ust. 2 lit. a) Art. 12 ust. 2 

Art. 8 ust.2 lit. b) Art. 12 ust. 4 

Art. 8 ust. 2 lit. c) Art. 12 ust. 3 

Art. 8 ust.3 - 

Art. 8 ust. 4 - 

Art. 8 ust. 5 - 

Art. 8 ust. 6 Art. 5 ust. 4 

Art. 8 ust. 7 - 
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Dyrektywa 98/37/WE Niniejsza dyrektywa 

Art. 8 ust. 8 - 

Art. 9 ust. 1 akapit pierwszy Art. 14 ust. 1 

Art. 9 ust. 1 akapit drugi Art. 14 ust. 4 

Art. 9 ust. 2 Art. 14 ust. 3 i 5 

Art. 9 ust. 3 Art. 14 ust. 8 

Art. 10 ust. 1 - 3 Art. 16 ust.1 - 3 

Art. 10 ust. 4 Art. 17 

Art. 11 Art. 20 

Art. 12 Art. 21 

Art. 13 ust. 1 Art. 26 ust. 2 

Art. 13 ust. 2 - 

Art. 14 - 

Art. 15 Art. 28 

Art. 16 Art. 29 

Załącznik I - Uwagi wstępne 1 Załącznik I - Zasady ogólne, poz. 2 

Załącznik I - Uwagi wstępne 2 Załącznik I - Zasady ogólne, poz. 3 

Załącznik I - Uwagi wstępne 3 Załącznik I - Zasady ogólne, poz. 4 

Załącznik I, część 1 Załącznik I, część 1 

Załącznik I sekcja 1.1. Załącznik I sekcja 1.1. 
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Dyrektywa 98/37/WE Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 1.1.1. Załącznik I sekcja 1.1.1. 

Załącznik I sekcja 1.1.2. Załącznik I sekcja 1.1.2. 

Załącznik I sekcja 1.1.2 lit. d) Załącznik I sekcja 1.1.6. 

Załącznik I sekcja 1.1.3. Załącznik I sekcja 1.1.3. 

Załącznik I sekcja 1.1.4. Załącznik I sekcja 1.1.4. 

Załącznik I sekcja 1.1.5. Załącznik I sekcja 1.1.5. 

Załącznik I sekcja 1.2. Załącznik I sekcja 1.2. 

Załącznik I sekcja 1.2.1. Załącznik I sekcja 1.2.1. 

Załącznik I sekcja 1.2.2. Załącznik I sekcja 1.2.2. 

Załącznik I sekcja 1.2.3. Załącznik I sekcja 1.2.3. 

Załącznik I sekcja 1.2.4. Załącznik I sekcja 1.2.4. 

Załącznik I sekcja 1.2.4. ust.1 - 3 Załącznik I sekcja 1.2.4.1. 

Załącznik I sekcja 1.2.4. ust. 4 - 6 Załącznik I sekcja 1.2.4.3. 

Załącznik I sekcja 1.2.4., ust.7 Załącznik I sekcja 1.2.4.4. 

Załącznik I sekcja 1.2.5. Załącznik I sekcja 1.2.5. 

Załącznik I sekcja 1.2.6. Załącznik I sekcja 1.2.6. 

Załącznik I sekcja 1.2.7. Załącznik I sekcja 1.2.1. 

Załącznik I sekcja 1.2.8. Załącznik I sekcja 1.1.6. 

Załącznik I sekcja 1.3. Załącznik I sekcja 1.3. 
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Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 1.3.1. Załącznik I sekcja 1.3.1. 

Załącznik I sekcja 1.3.2. Załącznik I sekcja 1.3.2. 

Załącznik I sekcja 1.3.3. Załącznik I sekcja 1.3.3. 

Załącznik I sekcja 1.3.4. Załącznik I sekcja 1.3.4. 

Załącznik I sekcja 1.3.5. Załącznik I sekcja 1.3.5. 

Załącznik I sekcja 1.3.6. Załącznik I sekcja 1.3.6. 

Załącznik I sekcja 1.3.7. Załącznik I sekcja 1.3.7. 

Załącznik I sekcja 1.3.8 Załącznik I sekcja 1.3.8. 

Załącznik I sekcja 1.3.8 A Załącznik I sekcja 1.3.8.1. 

Załącznik I sekcja 1.3.8 B Załącznik I sekcja 1.3.8.2. 

Załącznik I sekcja 1.4. Załącznik I sekcja 1.4. 

Załącznik I sekcja 1.4.1. Załącznik I sekcja 1.4.1. 

Załącznik I sekcja 1.4.2. Załącznik I sekcja 1.4.2. 

Załącznik I sekcja 1.4.2.1. Załącznik I sekcja 1.4.2.1. 

Załącznik I sekcja 1.4.2.2. Załącznik I sekcja 1.4.2.2. 

Załącznik I sekcja 1.4.2.3. Załącznik I sekcja 1.4.2.3. 

Załącznik I sekcja 1.4.3. Załącznik I sekcja 1.4.3. 

Załącznik I sekcja 1.5. Załącznik I sekcja 1.5. 

Załącznik I sekcja 1.5.1. Załącznik I sekcja 1.5.1. 
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Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 1.5.2. Załącznik I sekcja 1.5.2. 

Załącznik I sekcja 1.5.3. Załącznik I sekcja 1.5.3. 

Załącznik I sekcja 1.5.4. Załącznik I sekcja 1.5.4. 

Załącznik I sekcja 1.5.5. Załącznik I sekcja 1.5.5. 

Załącznik I sekcja 1.5.6. Załącznik I sekcja 1.5.6. 

Załącznik I sekcja 1.5.7. Załącznik I sekcja 1.5.7. 

Załącznik I sekcja 1.5.8. Załącznik I sekcja 1.5.8. 

Załącznik I sekcja 1.5.9. Załącznik I sekcja 1.5.9. 

Załącznik I sekcja 1.5.10. Załącznik I sekcja 1.5.10. 

Załącznik I sekcja 1.5.11. Załącznik I sekcja 1.5.11. 

Załącznik I sekcja 1.5.12. Załącznik I sekcja 1.5.12. 

Załącznik I sekcja 1.5.13. Załącznik I sekcja 1.5.13. 

Załącznik I sekcja 1.5.14. Załącznik I sekcja 1.5.14. 

Załącznik I sekcja 1.5.15. Załącznik I sekcja 1.5.15. 

Załącznik I sekcja 1.6. Załącznik I sekcja 1.6. 

Załącznik I sekcja 1.6.1. Załącznik I sekcja 1.6.1. 

Załącznik I sekcja 1.6.2. Załącznik I sekcja 1.6.2. 

Załącznik I sekcja 1.6.3. Załącznik I sekcja 1.6.3. 

Załącznik I sekcja 1.6.4. Załącznik I sekcja 1.6.4. 
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Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 1.6.5. Załącznik I sekcja 1.6.5. 

Załącznik I sekcja 1.7. Załącznik I sekcja 1.7. 

Załącznik I sekcja 1.7.0. Załącznik I sekcja 1.7.1.1. 

Załącznik I sekcja 1.7.1. Załącznik I sekcja 1.7.1.2. 

Załącznik I sekcja 1.7.2. Załącznik I sekcja 1.7.2. 

Załącznik I sekcja 1.7.3. Załącznik I sekcja 1.7.3. 

Załącznik I sekcja 1.7.4. Załącznik I sekcja 1.7.4. 

Załącznik I sekcja 1.7.4. lit. b) i h) Załącznik I sekcja 1.7.4.1. 

Załącznik I sekcja 1.7.4. lit. a), c) i e) - g) Załącznik I sekcja 1.7.4.2. 

Załącznik I sekcja 1.7.4. lit. d) Załącznik I sekcja 1.7.4.3. 

Załącznik I część 2 Załącznik I część 2 

Załącznik I sekcja 2.1. Załącznik I sekcja 2.1. 

Załącznik I sekcja 2.1. ust. 1 Załącznik I sekcja 2.1.1. 

Załącznik I sekcja 2.1. ust. 2 Załącznik I sekcja 2.1.2. 

Załącznik I sekcja 2.2. Załącznik I sekcja 2.2. 

Załącznik I sekcja 2.2. ust.1 Załącznik I sekcja 2.2.1. 

Załącznik I sekcja 2.2. ust. 2 Załącznik I sekcja 2.2.1.1. 

Załącznik I sekcja 2.3. Załącznik I sekcja 2.3. 

Załącznik I część 3 Załącznik I część 3 
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Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 3.1. Załącznik I sekcja 3.1. 

Załącznik I sekcja 3.1.1. Załącznik I sekcja 3.1.1. 

Załącznik I sekcja 3.1.2. Załącznik I sekcja 1.1.4. 

Załącznik I sekcja 3.1.3. Załącznik I sekcja 1.1.5. 

Załącznik I sekcja 3.2. Załącznik I sekcja 3.2. 

Załącznik I sekcja 3.2.1. Załącznik I sekcja 1.1.7.i 3.2.1. 

Załącznik I sekcja 3.2.2. Załącznik I sekcja 1.1.8. i 3.2.2. 

Załącznik I sekcja 3.2.3. Załącznik I sekcja 3.2.3. 

Załącznik I sekcja 3.3. Załącznik I sekcja 3.3. 

Załącznik I sekcja 3.3.1. Załącznik I sekcja 3.3.1. 

Załącznik I sekcja 3.3.2. Załącznik I sekcja 3.3.2. 

Załącznik I sekcja 3.3.3. Załącznik I sekcja 3.3.3. 

Załącznik I sekcja 3.3.4. Załącznik I sekcja 3.3.4. 

Załącznik I sekcja 3.3.5. Załącznik I sekcja 3.3.5. 

Załącznik I sekcja 3.4. Załącznik I sekcja 3.4. 

Załącznik I sekcja 3.4.1. ust. 1 Załącznik I sekcja 1.3.9. 

Załącznik I sekcja 3.4.1. ust. 2 Załącznik I sekcja 3.4.1. 

Załącznik I sekcja 3.4.2. Załącznik I sekcja 1.3.2. 

Załącznik I sekcja 3.4.3. Załącznik I sekcja 3.4.3. 
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Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 3.4.4. Załącznik I sekcja 3.4.4. 

Załącznik I sekcja 3.4.5. Załącznik I sekcja 3.4.5. 

Załącznik I sekcja 3.4.6. Załącznik I sekcja 3.4.6. 

Załącznik I sekcja 3.4.7. Załącznik I sekcja 3.4.7. 

Załącznik I sekcja 3.4.8. Załącznik I sekcja 3.4.2. 

Załącznik I sekcja 3.5. Załącznik I sekcja 3.5. 

Załącznik I sekcja 3.5.1. Załącznik I sekcja 3.5.1. 

Załącznik I sekcja 3.5.2. Załącznik I sekcja 3.5.2. 

Załącznik I sekcja 3.5.3. Załącznik I sekcja 3.5.3. 

Załącznik I sekcja 3.6. Załącznik I sekcja 3.6. 

Załącznik I sekcja 3.6.1. Załącznik I sekcja 3.6.1. 

Załącznik I Sekcja 3.6.2. Załącznik I sekcja 3.6.2. 

Załącznik I sekcja 3.6.3. Załącznik I sekcja 3.6.3. 

Załącznik I sekcja 3.6.3 lit. a) Załącznik I sekcja 3.6.3.1. 

Załącznik I sekcja 3.6.3 lit. b) Załącznik I sekcja 3.6.3.2. 

Załącznik I część 4 Załącznik I część 4 

Załącznik I sekcja 4.1. Załącznik I sekcja 4.1. 

Załącznik I sekcja 4.1.1. Załącznik I sekcja 4.1.1. 

Załącznik I sekcja 4.1.2. Załącznik I sekcja 4.1.2. 
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Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 4.1.2.1. Załącznik I sekcja 4.1.2.1. 

Załącznik I sekcja 4.1.2.2. Załącznik I sekcja 4.1.2.2. 

Załącznik I sekcja 4.1.2.3. Załącznik I sekcja 4.1.2.3. 

Załącznik I sekcja 4.1.2.4. Załącznik I sekcja 4.1.2.4. 

Załącznik I sekcja 4.1.2.5. Załącznik I sekcja 4.1.2.5. 

Załącznik I sekcja 4.1.2.6. Załącznik I sekcja 4.1.2.6. 

Załącznik I sekcja 4.1.2.7. Załącznik I sekcja 4.1.2.7. 

Załącznik I sekcja 4.1.2.8. Załącznik I sekcja 1.5.16. 

Załącznik I sekcja 4.2. Załącznik I sekcja 4.2. 

Załącznik I sekcja 4.2.1. - 

Załącznik I sekcja 4.2.1.1. Załącznik I sekcja 1.1.7. 

Załącznik I sekcja 4.2.1.2. Załącznik I sekcja 1.1.8. 

Załącznik I sekcja 4.2.1.3. Załącznik I sekcja 4.2.1. 

Załącznik I sekcja 4.2.1.4. Załącznik I sekcja 4.2.2. 

Załącznik I sekcja 4.2.2. Załącznik I sekcja 4.2.3. 

Załącznik I sekcja 4.2.3. Załącznik I sekcja 4.1.2.7. i 4.1.2.8.2. 

Załącznik I sekcja 4.2.4. Załącznik I sekcja 4.1.3. 

Załącznik I sekcja 4.3. Załącznik I sekcja 4.3. 

Załącznik I sekcja 4.3.1. Załącznik I sekcja 4.3.1. 
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Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 4.3.2. Załącznik I sekcja 4.3.2. 

Załącznik I sekcja 4.3.3. Załącznik I sekcja 4.3.3. 

Załącznik I sekcja 4.4. Załącznik I sekcja 4.4. 

Załącznik I sekcja 4.4.1. Załącznik I sekcja 4.4.1. 

Załącznik I sekcja 4.4.2. Załącznik I sekcja 4.4.2. 

Załącznik I część 5 Załącznik I część 5 

Załącznik I sekcja 5.1. Załącznik I sekcja 5.1. 

Załącznik I sekcja 5.2. Załącznik I sekcja 5.2. 

Załącznik I sekcja 5.3. - 

Załącznik I sekcja 5.4. Załącznik I sekcja 5.3. 

Załącznik I sekcja 5.5. Załącznik I sekcja 5.4. 

Załącznik I sekcja 5.6. Załącznik I sekcja 5.5. 

Załącznik I sekcja 5.7. Załącznik I sekcja 5.6. 

Załącznik I część 6 Załącznik I część 6 

Załącznik I sekcja 6.1. Załącznik I sekcja 6.1. 

Załącznik I sekcja 6.1.1. Załącznik I sekcja 4.1.1. lit. g) 

Załącznik I sekcja 6.1.2. Załącznik I sekcja 6.1.1. 

Załącznik I sekcja 6.1.3. Załącznik I sekcja 6.1.2. 

Załącznik I sekcja 6.2. Załącznik I sekcja 6.2. 



 

 
5786/2/05 REV 2  me 12 
ZAŁĄCZNIK XII DG C I   PL 

Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik I sekcja 6.2.1. Załącznik I sekcja 6.2. 

Załącznik I sekcja 6.2.2. Załącznik I sekcja 6.2. 

Załącznik I sekcja 6.2.3. Załącznik I sekcja 6.3.1. 

Załącznik I sekcja 6.3. Załącznik I sekcja 6.3.2. 

Załącznik I sekcja 6.3.1. Załącznik I sekcja 6.3.2., ust. 3 

Załącznik I sekcja 6.3.2. Załącznik I sekcja 6.3.2., ust. 4 

Załącznik I sekcja 6.3.3. Załącznik I sekcja 6.3.2., ust.1 

Załącznik I sekcja 6.4.1. Załącznik I sekcja 4.1.2.1., 4.1.2.3. i 6.1.1. 

Załącznik I sekcja 6.4.2. Załącznik I sekcja 6.3.1. 

Załącznik I sekcja 6.5. Załącznik I sekcja 6.5. 

Załącznik II część A i B Załącznik II część A 

Załącznik II część C - 

Załącznik III Załącznik III 

Załącznik IV.A.1 (1.1. - 1.4) Załącznik IV.1 (1.1. - 1.4) 

Załącznik IV.A.2 Załącznik IV.2 

Załącznik IV.A.3 Załącznik IV.3 

Załącznik IV.A.4 Załącznik IV.4 (4.1 i 4.2) 

Załącznik IV.A.5 Załącznik IV.5 



 

 
5786/2/05 REV 2  me 13 
ZAŁĄCZNIK XII DG C I   PL 

Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik IV.A.7 Załącznik IV.7 

Załącznik IV.A.8 Załącznik IV.8 

Załącznik IV.A.9 Załącznik IV.9 

Załącznik IV.A.10 Załącznik IV.10 

Załącznik IV.A.11 Załącznik IV.11 

Załącznik IV.A.12 tiret pierwsze i drugie Załącznik IV.12 (12.1 i 12.2) 

Załącznik IV.A.12 tiret trzecie - 

Załącznik IV.A.13 Załącznik IV.13 

Załącznik IV.A.14, część pierwsza Załącznik IV.15 

Załącznik IV.A.14, część druga Załącznik IV.14 

Załącznik IV.A.15 Załącznik IV.16 

Załącznik IV.A.16 Załącznik IV.17 

Załącznik IV.A.17 - 

Załącznik IV.B.1 Załącznik IV.19 

Załącznik IV.B.2 Załącznik IV.21 

Załącznik IV.B.3 Załącznik IV.20 

Załącznik IV.B.4 Załącznik IV.22 

Załącznik IV.B.5 Załącznik IV.23 



 

 
5786/2/05 REV 2  me 14 
ZAŁĄCZNIK XII DG C I   PL 

Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik V sekcja 1 - 

Załącznik V sekcja 2 - 

Załącznik V sekcja 3 akapit pierwszy lit. a) Załącznik VII część A sekcja 1 akapit 

pierwszy lit. a) 

Załącznik V sekcja 3 akapit pierwszy lit. b) Załącznik VII część A sekcja 1 akapit 

pierwszy lit. b) 

Załącznik V sekcja 3 akapit drugi Załącznik VII część A sekcja 1 akapit drugi 

Załącznik V sekcja 3 akapit trzeci Załącznik VII część A sekcja 3 

Załącznik V sekcja 4 lit. a) Załącznik VII część A sekcja 2 akapit drugi 

i trzeci 

Załącznik V sekcja 4 lit. b) Załącznik VII część A sekcja 2 akapit 

pierwszy 

Załącznik V sekcja 4 lit. c) Załącznik VII część A Wprowadzenie 

Załącznik VI sekcja 1 Załącznik IX Wprowadzenie 

Załącznik VI sekcja 2 Załącznik IX sekcja 1 i 2 

Załącznik VI sekcja 3 Załącznik IX sekcja 3 

Załącznik VI sekcja 4 akapit pierwszy Załącznik IX sekcja 4 akapit pierwszy 

Załącznik VI sekcja 4 akapit drugi Załącznik IX sekcja 7 

Załącznik VI sekcja 5 Załącznik IX sekcja 6 

Załącznik VI sekcja 6 zdanie pierwsze Załącznik IX sekcja 5 



 

 
5786/2/05 REV 2  me 15 
ZAŁĄCZNIK XII DG C I   PL 

Dyrektywa 98/37/EC Niniejsza dyrektywa 

Załącznik VI sekcja 6 zdanie drugie i trzecie Art. 14 ust. 6 

Załącznik VI sekcja 7 Załącznik IX sekcja 8 

Załącznik VII sekcja 1 Załącznik XI sekcja 1 

Załącznik VII sekcja 2 Załącznik XI sekcja 2 

Załącznik VII sekcja 3 Załącznik XI sekcja 3 

Załącznik VII sekcja 4 Załącznik XI sekcja 4 

Załącznik VII, sekcja 5 Załącznik XI sekcja 5 

Załącznik VII sekcja 6 Załącznik XI sekcja 6 

Załącznik VII sekcja 7 Załącznik XI sekcja 7 

Załącznik VIII - 

Załącznik IX - 

 

==================== 

 

 

 





 
 
 

 
5786/2/05 REV 2 ADD 1  me 1 
 DG C I  PL 

 

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

Bruksela, 18 lipca 2005 r. 
 

Międzyinstytucjonalny numer 
referencyjny: 

2001/0004 (COD) 
 

5786/2/05 
REV 2 ADD 1 
 

ENT 13 
CODEC 51 
OC 75 
 

 
 
UZASADNIENIE RADY 
Dotyczy: Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 18 lipca 2005 r. w celu przyjęcia 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn zmieniającej 
dyrektywę 95/16/WE 

 
 

 

 

UZASADNIENIE RADY 

 

 



 
 
 

 
5786/2/05 REV 2 ADD 1  me 2 
 DG C I  PL 

I. Wstęp 

 

1. W dniu 26 stycznia 2001 r. Komisja przedstawiła wniosek1 dotyczący dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmieniający dyrektywę 95/16/WE 

oparty na art. 95 Traktatu WE.  

 

2. W dniu 12 września 2001 r. Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny wydał swoją 

opinię2. 

 

3. Parlament Europejski wydał opinię przy pierwszym czytaniu w dniu 4 lipca 2002 r.3 

 

4. Rada uchwaliła wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 Traktatu WE w dniu 18 lipca 

2005 r. 

 

 

II. Cele 

 

Niniejszy projekt dyrektywy ma na celu aktualizację wymagań technicznych, rozszerzenie 

zakresu tej dyrektywy na przenośne maszyny uruchamiane za pomocą nabojów i na dźwigi 

budowlane oraz zmienia dyrektywę 95/16/WE. 

 

 

III. Analiza wspólnego stanowiska w wersji przedstawionej w dok. 5786/05 

 

1. Wstęp 

 

Rada gruntownie przeredagowała wniosek; część zmian miała na celu zapewnienie 

spójności terminologicznej w całym tekście. 

                                                 
1 Dz.U. C 154 z 29.5.2001, str. 164. 
2 Opinia KES 1112/2001, Dz.U. C 311 z 7.11.2001, str. 1. 
3 Dok. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Długa (ciągnąca się przez ponad trzy lata) debata w organach przygotowawczych Rady 

umożliwiła włączenie wszystkich przewidywalnych elementów, które mogą zapobiec 

szybkiej dezaktualizacji niniejszego aktu prawnego.  

 

2. Nowe elementy zawarte we wspólnym stanowisku w porównaniu z wnioskiem 

Komisji 

 

Rada we wspólnym stanowisku: 

 

- zmieniła zakres dyrektywy (art. 1) wymieniając w zasadniczym tekście 

dokumentu elementy, o których części uprzednio była mowa wyłącznie 

w załącznikach;  

- dodała kilka kategorii produktów do kategorii wyłączonych z zakresu dyrektywy, 

takich jak różne środki transportu, by uniknąć nakładania się zakresu tej 

dyrektywy z zakresami innych dyrektyw, oraz maszyny zaprojektowane 

specjalnie do celów badawczych/laboratoryjnych (art. 1); 

- opracowała orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa, o których mowa 

w art. 2 lit. c), który to wykaz może być modyfikowany poprzez wykorzystanie 

procedury komitologii (art. 22) ustanawiającej nowy Komitet ds. Maszyn; 

- gruntownie przeredagowała załącznik dotyczący wymagań w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa; 

- włączyła tabelę zestawiającą dyrektywę 98/37/WE z niniejszą dyrektywą w celu 

ułatwienia jej stosowania, nawet jeżeli treść porównywalnych partii tekstu nie jest 

identyczna; 

- wprowadziła zmiany terminologiczne do całego tekstu.  

 

Poprawki włączone przez Radę w całości 

 

Poprawka 16 dotycząca odniesień do dyrektywy 92/59/EWG; 

Poprawka 18 dotycząca ograniczeń swobodnego przepływu towarów; 

Poprawka 42 dodająca transport do faz, z których należy wyeliminować wszelkie 

zagrożenia;  

Poprawka 74 dotycząca włączenia nazwy i adresu przedstawiciela producenta 

wyłącznie w stosownych przypadkach.
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Poprawki włączone przez Radę częściowo lub przeformułowane 

 

Poprawka 15 dotycząca definicji, przy czym definicje maszyn nieukończonych, 

elementów bezpieczeństwa i inne definicje, zawarte w tej poprawce, zostały przez Radę 

włączone;  

Poprawka 23 dotycząca procedury oceny zgodności maszyn; 

Poprawka 27 dotycząca oznakowania CE; 

Poprawka 31 dotycząca obowiązku poszanowania tajemnicy zawodowej przez 

urzędników krajowych/Komisji;  

Poprawka 49 dotycząca osłon stałych, która została przeredagowana; 

Poprawka 56 dotycząca oznakowania, która została włączona częściowo; 

Poprawka 57 dotycząca użycia języków oraz instrukcji; 

Poprawka 66 określająca szczegółowo sposób umieszczania informacji na osprzęcie do 

podnoszenia; 

Poprawka 75 wyłącznie w części określającej, że odniesienia do zastosowanych 

dyrektyw muszą być jasno wskazane poprzez odniesienia do Dziennika Urzędowego. 

 

Poprawki nie do zaakceptowania przez Komisję, które z tego powodu nie zostały 

włączone przez Radę 

 

Poprawka 1 - mniejsza szkodliwość maszyn dla środowiska; 

Poprawka 4 - niestosowanie przepisów dyrektywy w określonych okolicznościach; 

Poprawka 5 - sprzęt przeznaczony do użytku na terenie wesołych miasteczek lub 

parków rozrywki;  

Poprawki 6 i 11 - oznakowania CE; 

Poprawki 7 i 8 - dobrowolna certyfikacja i programy znakowania; 

Poprawki 9, 20 i 32 - komitologia; 

Poprawka 10 - urządzenia wysokiego napięcia; 

Poprawka 12 - poprawa stanu bezpieczeństwa w odniesieniu do starych maszyn; 

Poprawka 13 - kodyfikacja przyszłych aktów prawnych; 

Poprawka 19 - zharmonizowane normy dla maszyn; 
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Poprawki 24, 26 i 30 - analiza ryzyka i procedura oceny zgodności maszyn; 

Poprawka 25 - maszyny nieukończone;  

Poprawki 28 i 29 - nadzór rynku; 

Poprawki 33 i 37 - definicja „dźwigu”; 

Poprawka 34 - ocena różnych wymogów w ramach „nowego podejścia” dokonana przez 

Komisję; 

Poprawka 35 - wejście w życie przyszłej dyrektywy; 

Poprawka 39 - zastąpienie terminu „Wspólnota” terminem „Unia Europejska” w całym 

tekście; 

Poprawka 40 - odniesienie do „proporcjonalności gospodarczej”; 

Poprawka 44 - obowiązki producenta podczas obsługi/transportu maszyn; 

Poprawka 36 - układy sterowania; 

Poprawka 48 - stateczność maszyn; 

Poprawka 50 - siedziska w maszynach; 

Poprawka 55 - poruszanie się osób narażonych na ryzyko; 

Poprawka 58 - treść instrukcji obsługi; 

Poprawka 60 - drgania; 

Poprawka 38 - definicja „zawiesia”; 

Poprawka 65 - projekt urządzenia podnoszącego; 

Poprawka 67 - projekt sterowania; 

Poprawka 70 - sterowanie ręczne; 

Poprawki 71 i 73 - dźwigi budowlane; 

Poprawka 77 - dostępność dokumentacji technicznej; 

Poprawki 78 i 79 - produkcja seryjna identycznych maszyn; 

Poprawka 82 - osoby odpowiedzialne za wypełnienie obowiązków, o których mowa 

w art. 12 wniosku (ocena zgodności maszyn); 

Poprawka 83 - kompilacja bazy danych dotyczącej maszyn, które przyczyniają się do 

nie stanowiącego ryzyka dla zdrowia i bezpiecznego środowiska pracy.  
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Poprawki nie do zaakceptowania przez Radę 

 

Poprawki 2 i 3 dotyczące wyłączenia stref przemysłowych i urządzeń medycznych; 

Poprawki 17 i 82 dotyczące procedury oceny zgodności maszyn; 

Poprawka 22 dotycząca analizy ryzyka; 

Poprawka 31 dotycząca tajemnicy zawodowej; 

Poprawki 45 i 36 dotyczące sytuacji niebezpiecznej; 

Poprawka 47 dotycząca stosowania wymogów do działań z użyciem maszyn; 

Poprawka 59 dotycząca procedur pomiarowych; 

Poprawki 61 i 38 dotyczące definicji związanych z urządzeniami podnoszącymi; 

Poprawka 62 dotycząca prób statycznych i dynamicznych; 

Poprawka 63 dotycząca elementów sterowniczych wymagających podtrzymywania; 

Poprawka 64 dotycząca obciążenia maszyn; 

Poprawka 69 dotycząca oznakowania; 

Poprawka 72 dotycząca strefy przemieszczania dla dźwigów przemysłowych; 

Poprawka 76 dotycząca techniki umieszczania oznakowania CE; 

Poprawka 80 dotycząca obowiązku koordynowania. 

 

 

IV. Wniosek 

 

Tekst został zmodyfikowany przez Radę do tego stopnia, że proste porównanie z pierwotnym 

tekstem wniosku może nie być stosowne.  

Przeredagowanie tekstu zostało uznane za nieodzowne, by osiągnąć trzy cele: 

- zapewnić spójność terminologiczną w całym tekście projektu, w ten sposób ułatwiając 

jego stosowanie; 

- uwzględnić zastrzeżenia osób prowadzących działalność przemysłową, które będą 

zobowiązane do stosowania dyrektywy; 

- ułatwić przejście od przepisów obecnie stosowanej dyrektywy do niniejszej. 

Powyższe wpłynęło również na zakres, w jakim uwzględniono poprawki Parlamentu 

Europejskiego, gdyż duża ich część po wstępnym przeredagowaniu tekstu utraciła znaczenie. 
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ADDENDUM DO NOTY Z WYKAZEM PUNKTÓW I/A 
Od: Sekretariat Generalny Rady 
Do: COREPER/RADA 
Nr wniosku Kom.: 5557/01 ENV 8 CODEC 59 – COM (2000) 899 wersja ostateczna 
Dotyczy: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

maszyn zmieniającej dyrektywę 95/16/WE [pierwsze czytanie] 
- Przyjęcie (AP + O) 
a) wspólnego stanowiska 
b) uzasadnienia Rady 
= Oświadczenia 

 
 

1. Oświadczenie Rady i Komisji dotyczące art. 1 ust. 2 lit. e) 

 

„Rada i Komisja oświadczają, że celem ujęcia w jednej dyrektywie harmonizacyjnej wszystkich 

zagadnień dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w kontekście ciągników rolniczych i leśnych, 

dyrektywa 2003/37/WE w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich 

przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi 

zespołami technicznymi, wymaga zmiany pozwalającej uwzględnić wszelkie istotne rodzaje ryzyka 

ujęte w dyrektywie w sprawie maszyn. Taka zmiana dyrektywy 2003/37/WE powinna wiązać się  

z odpowiednią zmianą dyrektywy w sprawie maszyn w celu usunięcia określenia w odniesieniu do 

rodzajów ryzyka z art. 1 ust. 2 lit. e) tiret pierwsze.” 
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2. Oświadczenie Komisji dotyczące art. 7 

 

„W kontekście mandatów normalizacyjnych, o których mowa w art. 2 lit. m) Komisja oświadcza, że 

dołoży wszelkich starań, by w odniesieniu do każdej normy, do której odesłania zostały ogłoszone 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, udostępnić jej potencjalnym użytkownikom 

informacje na temat związku między zawartymi w nich specyfikacjami a podstawowymi 

wymogami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W ramach rewizji „nowego podejścia” zostaną 

przedstawione dalsze wyjaśnienia dotyczące sposobu wprowadzania w życie tego rodzaju 

zharmonizowanych wymogów informacyjnych w ujęciu horyzontalnym dla wszystkich dyrektyw 

„nowego podejścia.” ” 

 

3. Oświadczenie Komisji dotyczące art. 16 ust. 3 

 

„Bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego, Komisja dokona, w ramach rewizji „nowego 

podejścia”, wyjaśnienia warunków dołączania innych oznaczeń mających związek z oznaczeniami 

„CE”, o charakterze krajowym, europejskim, lub prywatnym.” 

 

 

 

________________________ 
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KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

Bruksela, dnia 31.8.2005 
COM(2005) 403 końcowy 

2001/0004 COD 

  

KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE 
 

dotyczący  
 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie maszyn i zmieniającego dyrektywę 95/16/WE 
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KOMUNIKAT KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE 
 

dotyczący  
 

wspólnego stanowiska Rady w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie maszyn i zmieniającego dyrektywę 95/16/WE 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Data przekazania wniosku do Rady i Parlamentu Europejskiego 
[COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] na mocy art. 95 Traktatu 

26 stycznia 2001 r.

Data wydania opinii przez Komitet Ekonomiczno – Społeczny: 12 września 2001 r.

Data wydania opinii przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu 

4 lipca 2002 r.

Data przekazania zmienionego wniosku z poprawkami [COM(2003) 
48 – 2001/0004 COD)] 

11 lutego 2003 r.

Data przyjęcia wspólnego stanowiska Rady 18 lipca 2005 r.

2. CEL WNIOSKU KOMISJI 

Celem pierwotnego wniosku było zapewnienie swobodnego przepływu 
przedmiotowych wyrobów poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony w 
zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów. Przedmiotowe wyroby to 
zasadniczo maszyny i wyroby używane wraz z maszynami. 

Zgodnie z wnioskami sprawozdania Molitor z 1994 r. celem pierwotnego wniosku 
było ustalenie bardziej precyzyjnych definicji poszczególnych pojęć, wyjaśnienie 
pewnych aspektów i zapewnienie jednolitego stosowania. W tym celu poprawiono 
wyjaśnienia dotyczące oceny zgodności i usprawniono procedury nadzoru rynku, 
eliminując rozbieżności interpretacyjne tych ostatnich. 
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Pierwotny wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie maszyn przygotowano 
na podstawie propozycji opracowanych przez grupę wysokiego szczebla 
niezależnych ekspertów z różnych dziedzin. Uwzględniał on także doświadczenie 
zdobyte w trakcie praktycznego stosowania zmienionej dyrektywy 89/392/EWG1. 
Zasadnicze elementy pierwotnego wniosku były następujące: 

• precyzyjne określenie zakresu dyrektywy, wyjaśnienie powiązań z innymi 
dyrektywami, w szczególności dyrektywami w sprawie niskiego napięcia2 i 
dźwigów3, oraz jasny opis pojęcia „maszyny nieukończonej”; 

• wzmocnienie przepisów dotyczących nadzoru rynku i notyfikowania jednostek 
oceny zgodności; 

• wprowadzenie procedury pełnej gwarancji jakości dla określonych kategorii 
maszyn. 

Do zmienionego wniosku Komisja włączyła szereg sugestii Parlamentu 
Europejskiego w celu dalszego ulepszenia dyrektywy. 

3. UWAGI DO WSPÓLNEGO STANOWISKA 

3.1. Ogólne uwagi do wspólnego stanowiska 

Wspólne stanowisko zostało przyjęte przez Radę jednomyślnie. 

Wprowadza ono do zmienionego wniosku Komisji szereg zmian, które zasadniczo 
poprawiają tekst, zachowując pierwotne cele dotyczące wyjaśnienia i uproszczenia 
stosowania dyrektywy.  

Kluczowe zmiany zaproponowane przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu, które znalazły się we wspólnym stanowisku to wdrożenie samocertyfikacji 
poprzez deklarację zgodności producenta, zamiast certyfikacji zewnętrznej dla 
maszyn podwyższonego ryzyka w przypadku pełnego zastosowania 
zharmonizowanych norm i zaostrzenia wymogów dotyczących notyfikowanych 
jednostek.  

                                                 
1 Dyrektywa Rady 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 

Członkowskich odnoszących się do maszyn, Dz.U. L 183 z 29.6.1989 r., str. 9. Dyrektywa ta została 
skodyfikowana w dyrektywie 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w 
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn, Dz.U. L 331 z 
23.7.1998 r., str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1). 

2 Dyrektywa Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw 
Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w 
niektórych granicach napięcia, Dz.U. L 77 z 26.3.1973 r., str. 29. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 
93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.2003, str. 1). 

3 Dyrektywa 95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów, Dz.U. L 213 z 7.9.1995 r., str. 1. 
Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). 
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Szereg zmian wprowadzonych we wspólnym stanowisku dotyczy poprawy układu 
tekstu lub stanowi korekty edytorskie, nie mające wpływu na podstawowe znaczenie 
lub praktyczne stosowanie dyrektywy. 

W szczególności, układ załącznika I dotyczącego zasadniczych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa został możliwie najlepiej dostosowany do układu 
niniejszej dyrektywy. Ponadto, zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa, przedstawione w rozdziałach 7 i 8 załącznika I zmienionego 
wniosku, zostały włączone do rozdziałów 4 i 6 dotyczących podnoszenia i 
podnoszenia ludzi. 

3.2. Poprawki Parlamentu Europejskiego, w całości, częściowo lub co do zasady 
włączone do zmienionego wniosku i w całości, częściowo lub co do zasady 
włączone do wspólnego stanowiska 

Poniższe poprawki zostały włączone do wspólnego stanowiska, w niektórych 
przypadkach z pewnymi zmianami: 

14 odnośnie do zakresu i wyłączeń (częściowo), 15 odnośnie do definicji 
(częściowo), 16 odnośnie do dyrektywy 92/59/EWG (w całości), 17 i 82 odnośnie do 
zobowiązań dotyczących wprowadzenia do obrotu i oddania do użytku (częściowo), 
18 odnośnie do swobodnego przepływu (w całości), 22 odnośnie do oceny zgodności 
(co do zasady, ale włączona do załącznika I, Zasady Ogólne), 23 odnośnie do oceny 
zgodności (w całości), 27 odnośnie do oznakowania CE (częściowo), 30 odnośnie do 
jednostek notyfikowanych (co do zasady), 36 i 45 odnośnie do bezpieczeństwa i 
niezawodności układów sterowania (częściowo), 41 odnośnie do definicji w 
załączniku I (częściowo), 42 odnośnie do zasad bezpieczeństwa kompleksowego (w 
całości), 49 odnośnie do osłon stałych (częściowo), 51 odnośnie do zasilania energią 
elektryczną (co do zasady), 56 odnośnie do oznakowania maszyn (częściowo), 74 
odnośnie do deklaracji zgodności (co do zasady), 75 odnośnie do deklaracji 
zgodności (częściowo), 80 odnośnie do minimalnych kryteriów przy notyfikowaniu 
jednostek (częściowo). 

3.3. Poprawki Parlamentu Europejskiego, w całości, częściowo lub co do zasady 
włączone do zmienionego wniosku i w całości, częściowo lub co do zasady nie 
włączone do wspólnego stanowiska 

Poniższe poprawki zostały włączone do zmienionego wniosku, ale nie do wspólnego 
stanowiska: 

2 odnośnie do akapitu wyjaśniającego wyłączenie terenów przemysłowych, 3 
odnośnie do akapitu wyjaśniającego wyłączenie urządzeń medycznych, 47 odnośnie 
do stateczności, 59 odnośnie do instrukcji maszyn przenośnych trzymanych w ręku 
lub prowadzonych ręcznie, 62 odnośnie do badania maszyn podnoszących, 63 
odnośnie do kontroli ruchów maszyn podnoszących, 64 odnośnie do kontroli 
załadunku maszyn podnoszących, 66 odnośnie do oznakowania łańcuchów i lin, 69 
odnośnie do oznakowania dźwigów osobowych, 72 odnośnie do urządzeń 
ochronnych dla dźwigów budowlanych oraz 76 odnośnie do oznakowania CE. 
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3.4. Poprawki Parlamentu Europejskiego nie włączone do zmienionego wniosku i 
nie włączone do wspólnego stanowiska 

Poniższe poprawki nie zostały włączone ani do zmienionego wniosku ani do 
wspólnego stanowiska: 

1 odnośnie do akapitu dotyczącego oddziaływania na środowisko naturalne, 4 
odnośnie do akapitu dotyczącego bezpiecznych maszyn, 5 odnośnie do akapitu 
dotyczącego urządzeń dla wesołych miasteczek i parków rozrywki, 6, 7, 8 i 11 
odnośnie do akapitów dotyczących oznakowania CE oraz dobrowolnej certyfikacji i 
oznakowania, 9, 20 i 32 odnośnie do akapitów dotyczących komitologii, 10 odnośnie 
do akapitu dotyczącego sprzętu wysokiego napięcia, 12 odnośnie do akapitu 
dotyczącego starych maszyn, 13 odnośnie do akapitu dotyczącego skodyfikowanych 
wersji aktów prawnych, 19 odnośnie do zharmonizowanych norm, 24 odnośnie do 
oceny zgodności, 25 odnośnie do maszyn nieukończonych, 26 odnośnie do jednostek 
notyfikowanych, 28 i 29 odnośnie do nadzoru rynku, 31 odnośnie do poufności, 33 i 
37 odnośnie do dyrektyw w sprawie dźwigów, 34 odnośnie do oceny koncepcji 
nowego podejścia, 35 odnośnie do wejścia w życie dyrektywy, 40 odnośnie do 
wstępnych uwag zawartych w załączniku I, 44 odnośnie do obsługi i transportu 
maszyn, 50 odnośnie do siedzisk w maszynach, 55 odnośnie do swobodnego 
poruszania się osób narażonych, 58 odnośnie do instrukcji obsługi, 60 odnośnie do 
wymagań dotyczących drgań, 65 odnośnie do podnoszenia, 67 odnośnie do kontroli 
w zakresie podnoszenia lub przenoszenia osób, 70 odnośnie do dźwigów dla osób 
niepełnosprawnych, 71 i 73 odnośnie do dźwigów budowlanych, 77 odnośnie do 
dokumentacji technicznej, 78 odnośnie do załącznika IX, 79 odnośnie do załącznika 
X, 83 odnośnie do akapitu dotyczącego utworzenia bazy danych. 

3.5. Poprawki Parlamentu Europejskiego nie włączone do zmienionego wniosku, a 
włączone do wspólnego stanowiska 

Poniższe poprawki nie zostały włączone do zmienionego wniosku, a włączone do 
wspólnego stanowiska: 

48 odnośnie do wymaganej charakterystyki osłon i urządzeń ochronnych oraz część 
poprawki 57 odnośnie do instrukcji obsługi, w zakresie usunięcia wymogu, że 
„instrukcja obsługi musi odnosić się do przedmiotowej maszyny”. 

3.6. Pozostałe zmiany wprowadzone wspólnym stanowiskiem Rady w stosunku do 
zmienionego wniosku 

Zmiany w motywach 

Akapit 1 w zmienionym wniosku został nieco zmodyfikowany, aby uczynić go 
bardziej zrozumiałym. 

Akapit 4 w zmienionym wniosku został usunięty, ponieważ stał się nieuzasadniony 
wobec zmian w tekście wspólnego stanowiska. 

Motywy 6 i 7 w zmienionym wniosku nie zostały włączone do wspólnego 
stanowiska. 
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Motyw 8 w zmienionym wniosku został podzielony na nowe motywy 5 i 6 we 
wspólnym stanowisku. Nowy motyw 6 we wspólnym stanowisku został zmieniony, 
aby uczynić go bardziej zrozumiałym. 

Motyw 9 w zmienionym wniosku został uznany za zbędny i usunięto go. 

Nowy motyw 7 wyjaśniający związek z dyrektywą Rady 89/655/EWG został dodany 
do wspólnego stanowiska. 

Nowy motyw 11 odnoszący się do art. 9 został dodany do wspólnego stanowiska. 

Motyw 13 w zmienionym wniosku został nieco zmodyfikowany we wspólnym 
stanowisku. 

Motyw 14 w zmienionym wniosku został nieco zmodyfikowany we wspólnym 
stanowisku. 

Motyw 19 został nieco zmodyfikowany, aby oddać zmiany w art. 16 we wspólnym 
stanowisku. 

Motyw 24 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany i nadano mu nowy numer 
28 we wspólnym stanowisku. 

Motyw 27 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany zgodnie ze standardowym 
tekstem uzgodnionym pomiędzy instytucjami oraz nadano mu nowy numer 26 we 
wspólnym stanowisku. 

Nowy motyw 27, wzywający Państwa Członkowskie do sporządzenia i 
opublikowania tabel przedstawiających związek pomiędzy dyrektywą a stosowanymi 
środkami transpozycji, został dodany do wspólnego stanowiska. 

Zmiany w artykułach 

Artykuł 1 ust. 1 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany we wspólnym 
stanowisku w celu jednoznacznego określenia wszystkich kategorii wyrobów 
objętych dyrektywą. 

Artykuł 1 ust. 2 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany we wspólnym 
stanowisku w celu jasnego określenia zakresu dyrektywy poprzez: 

– usunięcie zbędnych wyłączeń kategorii wyrobów takich jak zwykłe „części 
składowe” w lit. a), „tereny przemysłowe traktowane w całości” w lit. m) oraz 
„urządzenia medyczne” w lit. n), z których żadna nie odpowiada kategoriom 
podanym w art. 1 ust. 1; 

– w lit. d), wyłączenie wszelkiego rodzaju broni, ponieważ kryteria bezpieczeństwa 
dyrektywy nie są właściwe dla tego rodzaju wyrobów; 
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– w lit. e), stwierdzenie, że ciągniki rolnicze i leśne są wyłączone w zakresie ryzyk 
objętych dyrektywą 2003/37/WE4, w celu poprawy bezpieczeństwa tego typu 
maszyn oraz w celu uwzględnienia nowych aktów prawnych; 

– wprowadzenie wyłączenia w lit. h) „maszyny zaprojektowane i wykonane 
specjalnie do celów badawczych i doraźnego użytku w laboratoriach”, wobec 
których stosowanie dyrektywy nie ma uzasadnienia. 

– usunięcie „silników wszelkiego typu” w lit. l) zmienionego wniosku, ponieważ są 
one włączone do kategorii „maszyn nieukończonych”. 

Artykuł 2 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany we wspólnym stanowisku 
w celu poprawy przejrzystości prawnej, uczynienia go bardziej czytelnym i spójnym 
z zasadami nowego podejścia: 

– znaczenie zdania wprowadzającego zostało wyjaśnione; dla celów dyrektywy 
„maszyny” oznaczają wyroby podane w art. 1 ust. 1 lit. a) do f); 

– definicje (a) i (b) „maszyn” w zmienionym wniosku zostały edytorsko poprawione 
i włączone do definicji (a) we wspólnym stanowisku; 

– definicja (d) „elementu bezpieczeństwa” w zmienionym wniosku została 
edytorsko poprawiona i nadano jej oznaczenie (c) we wspólnym stanowisku. 
Ponadto, wykaz elementów bezpieczeństwa został przeniesiony do nowego 
załącznika V i podany we wspólnym stanowisku; 

– nowa definicja (e) „łańcuchów, lin i pasów” została wprowadzona do wspólnego 
stanowiska; 

– definicja (f) „odłączalnego urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu” 
w zmienionym wniosku została edytorsko poprawiona. 

– definicja (g) „osłony do odłączalnego urządzenia do mechanicznego przenoszenia 
napędu” w zmienionym wniosku została uznana za zbędną i usunięta we 
wspólnym stanowisku, ponieważ jest to jedna z kategorii elementów 
bezpieczeństwa; 

– definicja (h) „przenośnej maszyny montażowej uruchamianej za pomocą 
nabojów” w zmienionym wniosku została uznana za zbędną i usunięta we 
wspólnym stanowisku, ponieważ jest to jedna z kategorii maszyn; 

– definicja (i) „maszyny nieukończonej” w zmienionym wniosku została edytorsko 
poprawiona w celu jej dostosowania do pojęcia „maszyny” i nadano jej nowe 
oznaczenie (g) we wspólnym stanowisku; 

                                                 
4 Dyrektywa 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie 

homologacji typu ciągników rolniczych i leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, 
łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi. Dz.U. L 171 z 9.7.2003r., 
str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą Rady 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35). 
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– definicja (j) „wprowadzenia do obrotu” w zmienionym wniosku została 
zmieniona w celu jej dostosowania do rzeczywistości rynkowej w zakresie 
wyrobów objętych dyrektywą w sprawie maszyn i nadano jej nowe oznaczenie (h) 
we wspólnym stanowisku; 

– definicja (k) „producenta” w zmienionym wniosku została edytorsko poprawiona 
i nadano jej oznaczenie (i) we wspólnym stanowisku. 

– definicja (m) „oddania do użytku” w zmienionym wniosku została 
zmodyfikowana, ponieważ druga część została uznana za zbędną; nadano jej także 
nowe oznaczenie (k) we wspólnym stanowisku; 

– definicja (n) „zharmonizowanej normy” w zmienionym wniosku została 
edytorsko poprawiona i nadano jej oznaczenie (l) we wspólnym stanowisku. 

Artykuł 3 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

Artykuł 4 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

Artykuł 5 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

Artykuł 6 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

Artykuł 8 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany poprzez uwzględnienie 
zmian w wykazie elementów bezpieczeństwa w art. 8 ust. 1 lit. a), poprzez 
przeniesienie środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) z procedury 
regulacyjnej do procedury doradczej w art. 8 ust. 2 oraz usunięcie środków z art. 8 
ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 1 lit. d), które stały się zbędne w związku ze zmianami 
wprowadzonymi do załącznika I. W związku z powyższymi zmianami, akapitowi 1 
lit. e) w art. 8 zmienionego wniosku nadano numer 1 lit. b).  

Artykuł 9 zmienionego wniosku został zmodyfikowany w celu uczynienia procedury 
bardziej zrozumiałą. W szczególności, wspólne stanowisko ustala, jako warunek 
przyjęcia szczególnych środków, że albo Komisja, zgodnie z procedurą 
kwestionującą zharmonizowaną normę, o której w art. 10, uznaje, że 
zharmonizowana norma nie spełnia wszystkich zasadniczych wymagań w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, których dotyczy, albo, że Komisja uznaje, 
zgodnie z procedurą, o której w art. 11, że klauzula ochronna wobec danego wyrobu 
jest uzasadniona. 

Artykuł 11 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany, tak aby zainteresowane 
strony były lepiej poinformowane o decyzji Komisji odnośnie do zasadności 
środków podjętych przez Państwa Członkowskie. 

Artykuł 12 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany w celu uczynienia 
dyrektywy bardziej czytelną i dla poprawy jej praktycznego stosowania: 

– paragraf 1 zmienionego wniosku został edytorsko poprawiony i uwzględnia 
zmiany w procedurach; 

– procedura podana w paragrafie 2 zmienionego wniosku została usunięta, 
ponieważ uznano ją za zbyt biurokratyczną; 
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– paragraf 3 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony i nadano mu 
nowy numer 2 we wspólnym stanowisku; 

– paragraf 4 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony, alternatywa b) 
„procedura przyjęcia zharmonizowanych norm podanych w załączniku IX” 
została usunięta z powodu braku wartości dodanej; akapitowi nadano nowy numer 
3 we wspólnym stanowisku; 

– paragraf 5 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony i nadano mu 
nowy numer 4 we wspólnym stanowisku. 

Artykuł 13 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony i dodano do 
wspólnego stanowiska wymagania zapewniające lepszy monitoring i szerszą 
pewność prawną. 

Artykuł 14 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

Artykuł 15 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany poprzez usunięcie 
drugiego paragrafu. 

Artykuł 16 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony w celu 
uproszczenia jego praktycznego stosowania. 

Artykuł 17 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

Artykuł 18 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

W art. 19 dodano drugi akapit do wspólnego stanowiska w celu podkreślenia 
znaczenia koordynacji nadzoru rynku. 

Artykuł 22 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany zgodnie ze standardowym 
tekstem uzgodnionym pomiędzy instytucjami. 

Artykuł 24 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony i zmodyfikowany 
w celu ustalenia jednoznacznych związków z innymi dyrektywami i ujednolicenia 
terminologii pomiędzy dyrektywami w sprawie maszyn i dyrektywami w sprawie 
dźwigów. 

Artykuł 25 w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony. 

Artykuł 26 w zmienionym wniosku został zmodyfikowany zgodnie ze standardowym 
tekstem uzgodnionym pomiędzy instytucjami. 

Nowy art. 27 został dodany do wspólnego stanowiska w celu ułatwienia procesu 
wycofywania krajowych przepisów dotyczących przenośnych maszyn montażowych 
i innych udarowych, uruchamianych za pomocą nabojów. 
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Zmiany w załącznikach 

W załączniku I w zmienionym wniosku, zmieniono nazwę „Uwagi wstępne” na 
„Zasady ogólne” i edytorsko poprawiono je we wspólnym stanowisku. Ponadto, 
wielokrotny proces oceny ryzyka i ograniczenia ryzyka przedstawiono w paragrafie 
1 wspólnego stanowiska. 

W załączniku I pkt. 1.1.1 zmienionego wniosku zmodyfikowano definicje w celu 
dostosowania ich do ustalonych terminów używanych w normalizacji. Dla większej 
przejrzystości, we wspólnym stanowisku dodano także definicje „zamierzonego 
używania” i „możliwego do przewidzenia w uzasadniony sposób niewłaściwego 
użycia”. 

Załącznik I, pkt. 1.1.2 – „Zasady bezpieczeństwa kompleksowego" w zmienionym 
wniosku został edytorsko poprawiony we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.1.3 – „Ergonomia” w zmienionym wniosku został 
zmodyfikowany i nadano mu nowy numer 1.1.6 we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.1.5 – „Oświetlenie” w zmienionym wniosku został nieco 
zmodyfikowany i nadano mu nowy numer 1.1.4 we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.1.6 – „Konstrukcja maszyny ułatwiająca jej obsługę” w 
zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony i nadano mu nowy numer 1.1.5 
we wspólnym stanowisku. 

W załączniku I, pkt. 1.2.1 – pojęcie „Bezpieczeństwo i niezawodność układów 
sterowania” w zmienionym wniosku zostało precyzyjniej zdefiniowane we 
wspólnym stanowisku i uwzględnia doświadczenie zdobyte w stosowaniu 
dyrektywy. 

Załącznik I, pkt. 1.2.2 – „Ręczne sterowanie” w zmienionym wniosku otrzymał 
pierwotną nazwę „Urządzenia sterujące” i został zmodyfikowany we wspólnym 
stanowisku, uwzględniając praktyczne doświadczenie zdobyte w stosowaniu 
dyrektywy. 

Załącznik I, 1.2.3 – „Uruchamianie” w zmienionym wniosku został zmodyfikowany 
we wspólnym stanowisku, z uwzględnieniem praktyki przemysłowej. 

Załącznik I, pkt. 1.2.4 – „Zatrzymanie” w zmienionym wniosku został 
zmodyfikowany i dodano pkt. 1.2.4.2 – „Zatrzymanie eksploatacyjne” we wspólnym 
stanowisku dla ułatwienia bezpiecznej praktyki przemysłowej.  

Załącznik I, pkt. 1.2.5 – „Przełącznik wyboru trybu sterowania lub pracy” w 
zmienionym wniosku został nazwany „Wybór trybu sterowania lub trybu pracy” i 
nieco zmodyfikowany we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.2.6 – „Zanik zasilania energią” w zmienionym wniosku został 
uszczegółowiony we wspólnym stanowisku. 
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Załącznik I, pkt. 1.2.7 – „Uszkodzenie obwodu sterowniczego” w zmienionym 
wniosku został usunięty, ponieważ uznano, że nowy punkt 1.2.1 „Bezpieczeństwo i 
niezawodność układów sterowania” we wspólnym stanowisku reguluje ryzyko w 
odpowiedni sposób. 

Załącznik I, pkt. 1.2.8 – „Oprogramowanie komputerowe” w zmienionym wniosku 
został usunięty, ponieważ uznano, że we wspólnym stanowisku nowy punkt 1.7.1.1 - 
„Informacja i urządzenia informacyjne” reguluje ryzyko w odpowiedni sposób. 

Załącznik I, pkt. 1.3 - „Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi” w zmienionym 
wniosku został edytorsko zmodyfikowany w celu poprawy jego przejrzystości we 
wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.4 – „Wymagania szczególne dotyczące osłon i urządzeń 
zabezpieczających” w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony dla 
większej przejrzystości we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.5 – „Wymagana charakterystyka stanowiska operatora/ kierowcy” 
w zmienionym wniosku został zmodyfikowany i doprecyzowany, ponieważ uznano, 
że niektóre elementy należy uregulować w nowym pkt. 1.2 „Układy sterowania” we 
wspólnym stanowisku. Powstały tekst został przeniesiony do pkt. 1.1.7 – 
„Stanowisko operatora” i pkt. 1.1.8 – „Siedzisko” we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.6 – „Ryzyko związane z innymi zagrożeniami” w zmienionym 
wniosku został edytorsko poprawiony i nadano mu nowy numer 1.5 we wspólnym 
stanowisku. Ponadto, pkt. 1.6.9 – „Hałas”, pkt. 1.6.10 – „Drgania”, pkt. 1.6.11 – 
„Promieniowanie”, 1.6.14 – „Emisja substancji niebezpiecznych” i pkt. 1.6.16 – 
„Ryzyko związane z poślizgnięciem się, potknięciem lub upadkiem” w zmienionym 
wniosku zostały nieco zmodyfikowane we wspólnym stanowisku w celu ich 
uproszczenia i bardziej skutecznego stosowania. 

Załącznik I, pkt. 1.7 – „Konserwacja” w zmienionym wniosku został 
zmodyfikowany i nadano mu nowy numer 1.6 we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 1.8 – „Informacje, ostrzeżenia i systemy ostrzegawcze” i pkt. 1.9 
„Oznakowanie maszyn” w zmienionym wniosku zostały zmodyfikowane i włączone 
do nowego pkt. 1.7 – „Informacje” we wspólnym stanowisku dla ich uproszczenia i 
poprawy przejrzystości. 

Załącznik I, pkt. 1.10 – „Instrukcja” w zmienionym wniosku został co do zasady 
poprawiony i doprecyzowany, z uwzględnieniem doświadczeń w praktycznym 
stosowaniu dyrektywy, oraz włączony do pkt. 1.7 jako pkt. 1.7.4 „Instrukcja” we 
wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 2.1. – „Maszyny stosowane w przemyśle spożywczym, 
kosmetycznym i farmaceutycznym” w zmienionym wniosku został nieco 
zmodyfikowany we wspólnym stanowisku, na podstawie praktycznego 
doświadczenia w stosowaniu dyrektywy. 

Załącznik I, pkt. 2.2 - „Maszyny przenośne trzymane w ręku i/ lub prowadzone 
ręcznie” w zmienionym wniosku został zmodyfikowany we wspólnym stanowisku. 
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Załącznik I, pkt. 2.3 – „Przenośne maszyny montażowe uruchamiane za pomocą 
nabojów” w zmienionym wniosku został zmodyfikowany i nadano mu nowy numer 
2.2.2 – „Przenośne maszyny udarowe, montażowe i inne”. 

Załącznik I, pkt. 2.4 – „Maszyny do obróbki drewna i podobnych materiałów” w 
zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony i nadano mu numer 2.3 – 
„Maszyny do obróbki drewna i materiałów o podobnych właściwościach fizycznych” 
we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 3,1 – „Przepisy ogólne” w zmienionym wniosku został edytorsko 
poprawiony we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 3.1.2 – „Oświetlenie” w zmienionym wniosku został usunięty, 
ponieważ uznano, że we wspólnym stanowisku wymagania ogólne określone w pkt. 
1.1.4 „Oświetlenie” regulują ryzyko w odpowiedni sposób. 

Załącznik I, pkt. 3.2 – „Stanowiska pracy” w zmienionym wniosku został nieco 
zmodyfikowany we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 3.3 – „Układy sterowania” w zmienionym wniosku został edytorsko 
poprawiony we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 3.4 – „Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi” w 
zmienionym wniosku został zmodyfikowany we wspólnym stanowisku, z 
uwzględnieniem doświadczeń w stosowaniu dyrektywy i w celu jej uproszczenia 
oraz wspierania rozwiązań innowacyjnych. 

Załącznik I, pkt. 3.5 - „Ochrona przed innymi zagrożeniami” w zmienionym 
wniosku został edytorsko poprawiony we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 3.6 – „Wskaźniki” w zmienionym wniosku został zmodyfikowany 
we wspólnym stanowisku. 

W załączniku I, pkt. 4.1 – „Przepisy ogólne” w zmienionym wniosku wprowadzono 
liczne poprawki edytorskie we wspólnym stanowisku. Ponadto, w załączniku I, pkt. 
4.1.1 – „Definicje” w zmienionym wniosku został zmodyfikowany we wspólnym 
stanowisku, w celu lepszego dostosowania do ustalonych terminów używanych w 
normalizacji. Definicje „zawiesia”, „osprzętu do podnoszenia” i „ładunku 
nominalnego” w zmienionym wniosku zostały uznane za zbędne i usunięto je, 
natomiast definicja „Podstawy ładunkowej” została przeniesiona do pkt. 4.1.1 – 
„Definicje” we wspólnym stanowisku z pkt. 6.1.1 – „Definicje” w zmienionym 
wniosku. 

Załącznik I, pkt. 4.1.2.1 – „Ryzyko związane z brakiem stateczności” został dodany 
do wspólnego stanowiska, ponieważ uznano go za przydatny dla celów dyrektywy 
98/37/WE. 

Ponadto, pkt. 4.1.2.8 – „Maszyny obsługujące stałe przystanki” został dodany we 
wspólnym stanowisku, stanowiąc użyteczny wymóg ogólny w odniesieniu do tego 
typu maszyn podnoszących. 
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Załącznik I, pkt. 4.1.3 – „Przydatność do pracy zgodnie z przeznaczeniem” został 
dodany do wspólnego stanowiska, ponieważ uznano go za przydatny dla celów 
dyrektywy 98/37/WE. 

Załącznik I, pkt. 4.2.4 – „Ryzyka dla narażonych osób” w zmienionym wniosku 
usunięto, ponieważ uznano, że jest on uregulowany w nowym pkt. 4.1.2.8 – 
„Maszyny obsługujące stałe przystanki”. 

Załącznik I, pkt. 4.3 – „Oznakowanie” w zmienionym wniosku został edytorsko 
poprawiony we wspólnym stanowisku, w celu dostosowania terminologii do obecnie 
stosowanych standardów. 

Załącznik I, pkt. 4.4 – „Instrukcje” w zmienionym wniosku został edytorsko 
poprawiony we wspólnym stanowisku, w celu dostosowania terminologii do obecnie 
stosowanych standardów. 

Załącznik I, pkt. 5 – „Dodatkowe zasadnicze wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do maszyn przeznaczonych do pracy pod 
ziemią” w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony we wspólnym 
stanowisku, a pkt. 5.3 „Oświetlenie” w zmienionym wniosku usunięto, ponieważ 
uznano ryzyko za dostatecznie uregulowane poprzez wymagania ogólne w pkt. 1.1.4 
– „Oświetlenie” we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 6.1 – „Przepisy ogólne” w zmienionym wniosku został 
zmodyfikowany we wspólnym stanowisku, poprzez włączenie wymagań ogólnych z 
rozdziału 8 zmienionego wniosku, a pkt. 6.1.1 – „Definicje” w zmienionym wniosku 
został przeniesiony do pkt. 4.1.1 – „Definicje” we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 6.2 – „Sterowanie ręczne” w zmienionym wniosku został nieco 
zmodyfikowany we wspólnym stanowisku. 

Załącznik I, pkt. 6.3 - „Ryzyko dla osób znajdujących się na podstawie ładunkowej” 
w zmienionym wniosku został zmodyfikowany we wspólnym stanowisku, a pkt. 
6.3.3 – „Ryzyko spowodowane przedmiotami spadającymi na podstawę ładunkową” 
został przeniesiony we wspólnym stanowisku z pkt. 8.1 – „Kabina” zmienionego 
wniosku. 

Załącznik I, pkt. 6.4 – „Maszyny obsługujące stałe przystanki” w zmienionym 
wniosku został dodany do wspólnego stanowiska i wprowadzono do niego w sposób 
bardziej ogólny wymagania z rozdziałów 7 i 8 zmienionego wniosku. 

Załącznik I, pkt. 6.5 – „Oznakowanie” w zmienionym wniosku został nieco 
zmodyfikowany we wspólnym stanowisku, precyzując istotne informacje. 

W załączniku I zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
w rozdziałach 7 i 8 zmienionego wniosku zostały zmodyfikowane i wyrażone jako 
bardziej ogólne wymogi w rozdziałach 4 i 5 wspólnego stanowiska. 

Załącznik II – „Treść deklaracji” w zmienionym wniosku został nieco 
zmodyfikowany, a wymagania w pkt. 2 – „Przechowywanie dokumentów” we 
wspólnym stanowisku zostały przeniesione do załączników VII, X i XI zmienionego 
wniosku. 
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Załącznik III – „Oznakowanie CE” w zmienionym wniosku został nieco 
zmodyfikowany we wspólnym stanowisku i wymóg w ostatnim paragrafie dotyczący 
numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej został przeniesiony z 
załącznika XI zmienionego wniosku. 

Załącznik IV – „Kategorie maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur 
określonych w art. 12 ust. 4 i ust. 5” w zmienionym wniosku został edytorsko 
poprawiony we wspólnym stanowisku, a trzy kategorie już podane w dyrektywie 
98/37/WE – „21. Układy logiczne zapewniające funkcje bezpieczeństwa”, 
„22. Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS)” i „23. Konstrukcje 
chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS)” – uznano za przydatne i dodano 
do wykazu. 

Załącznik V – „Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa, o których mowa w 
art. 2 lit. c)” został przeniesiony z art. 2 zmienionego wniosku i edytorsko 
poprawiony we wspólnym stanowisku. Ponadto, kategorie „2. Urządzenia ochronne 
przeznaczone do wykrywania obecności osób”, „8. Urządzenia monitorujące do 
kontroli obciążenia i przemieszczania w maszynach podnoszących”, „11. Układy do 
rozładowywania ładunków elektrostatycznych zapobiegające gromadzeniu się 
potencjalnie niebezpiecznych ładunków elektrostatycznych”, „12. Ograniczniki 
energii i urządzenia nadmiarowe, o których mowa w pkt. 1.5.7, 3.4.7 i 4.1.2.6 
załącznika I”, „13. Układy i urządzenia zmniejszające emisję hałasu i drgań”, „14. 
Konstrukcje chroniące przed skutkami wywrócenia (ROPS)”, „15. Konstrukcje 
chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS)”, „16. Oburęczne urządzenia 
sterujące” i „17. Części do maszyn przeznaczonych do podnoszenia i/lub 
opuszczania osób pomiędzy różnymi płaszczyznami i wprowadzone do 
następującego wykazu…” zostały dodane do orientacyjnego wykazu we wspólnym 
stanowisku. 

Załącznik VI – „Dokumentacja techniczna maszyny” w zmienionym wniosku został 
zmodyfikowany, z uwzględnieniem praktycznego doświadczenia w stosowaniu 
dyrektywy i zmieniono numer na załącznik VII we wspólnym stanowisku. Część B 
określająca wymagania odnoszące się do „Odpowiedniej dokumentacji technicznej 
maszyny nieukończonej” dodano do wspólnego stanowiska. 

Załącznik VII – „Ocena zgodności połączona z kontrolą wewnętrzną w fazie 
wytwarzania maszyny” w zmienionym wniosku został edytorsko poprawiony i 
zmieniono numer na załącznik VIII we wspólnym stanowisku. Ponadto, pewne 
zobowiązania odnoszące się do deklaracji zgodności WE, oznakowania CE i 
dokumentacji technicznej zostały usunięte, ponieważ znalazły się w art. 5 oraz w 
nowym załączniku VII we wspólnym stanowisku. 

Załącznik VIII – „Ocena zgodności dla maszyny nie stanowiącej żadnego 
samoistnego zagrożenia” w zmienionym wniosku został usunięty, ponieważ 
procedura oceny zgodności w art. 12 odnosząca się do tego załącznika została 
usunięta. 

Załącznik IX – „Adekwatność w stosunku do zharmonizowanych norm dla maszyny, 
o których mowa w załączniku IV” w zmienionym wniosku został usunięty, ponieważ 
procedura oceny zgodności w art. 12 odnosząca się do tego załącznika została 
usunięta. 
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Załącznik X – „Badanie typu WE maszyny, o którym mowa w załączniku IV” w 
zmienionym wniosku został zmodyfikowany i zmieniono jego numer na 
załącznik IX – „Badanie typu WE” we wspólnym stanowisku. Pewne zobowiązania 
związane z deklaracją zgodności WE, oznakowaniem CE i dokumentacją techniczną 
zostały usunięte, ponieważ znalazły się w art. 5. Ponadto dodano wymagania 
dotyczące ważności certyfikatu badania typu WE i obowiązki producenta oraz 
jednostki notyfikowanej.  

Załącznik XI – „Pełne zapewnienie jakości maszyny, o której mowa w załączniku 
IV" w zmienionym wniosku został zmodyfikowany i zmieniono jego numer na 
załącznik X – „Pełne zapewnienie jakości" we wspólnym stanowisku. Pewne 
zobowiązania związane z deklaracją zgodności WE, oznakowaniem CE i 
dokumentacją techniczną zostały usunięte, ponieważ znalazły się w art. 5 i w nowym 
załączniku III. 

Załącznik XII – „Minimalne kryteria, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przez 
Państwa Członkowskie przy notyfikowaniu jednostek” w zmienionym wniosku 
został nieco zmodyfikowany i zmieniono numer na załącznik XI we wspólnym 
stanowisku. 

Załącznik XIII – „Tabela korelacji” w zmienionym wniosku, która określa związek 
pomiędzy częściami dyrektywy 98/37/WE i częściami poprawionej dyrektywy 
dotyczącej tego samego zagadnienia, została uaktualniona i zmieniono jego numer na 
załącznik XII we wspólnym stanowisku. 

4. WNIOSKI 

Zdaniem Komisji, wspólne stanowisko przyjęte jednomyślnie w dniu 18 lipca 2005 r. 
dokładniej określa pewne kwestie i pojęcia oraz poprawia sformułowania odnoszące 
się do pewnych wymogów, nie zmieniając przy tym celów i działań zawartych w jej 
wniosku. Komisja może zatem poprzeć wspólne stanowisko. 

5. OŚWIADCZENIA 

Komisja wydała następujące oświadczenia: 

W sprawie art. 1 ust. 2 lit e) tiret pierwsze, odnoszącego się do wyłączenia ciągników 
rolniczych i leśnych z zakresu dyrektywy: 

„Rada i Komisja oświadczają, że celem ujęcia w jednej dyrektywie harmonizacyjnej 
wszystkich zagadnień dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w kontekście ciągników 
rolniczych i leśnych, dyrektywa 2003/37/WE w sprawie homologacji typu ciągników 
rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich 
układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi, wymaga zmiany 
pozwalającej uwzględnić wszelkie istotne rodzaje ryzyka ujęte w dyrektywie w 
sprawie maszyn.  

Taka zmiana dyrektywy 2003/37/WE powinna wiązać się z odpowiednią zmianą 
dyrektywy w sprawie maszyn „w celu usunięcia określenia „w odniesieniu do 
rodzajów ryzyka” z art. 1 ust. 2 lit e) tiret pierwsze.” 
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W sprawie art. 7 odnoszącego się do domniemanej zgodności i norm 
zharmonizowanych: 

„W kontekście mandatów normalizacyjnych, o których mowa w art. 2 lit. m) Komisja 
oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by w odniesieniu do każdej normy, do której 
odesłania zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, udostępnić 
jej potencjalnym użytkownikom informacje na temat związku między zawartymi w 
nich specyfikacjami a podstawowymi wymogami ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. 
W ramach rewizji “nowego podejścia” zostaną przedstawione dalsze wyjaśnienia 
dotyczące sposobu wprowadzania w życie tego rodzaju zharmonizowanych 
wymogów informacyjnych w ujęciu horyzontalnym dla wszystkich dyrektyw “nowego 
podejścia””. 

W sprawie art. 16 ust. 3 odnoszącego się do oznakowania CE: 

„Bez uszczerbku dla prawa wspólnotowego, Komisja dokona, w ramach rewizji 
„nowego podejścia”, wyjaśnienia warunków dołączania oznaczeń mających związek 
z oznaczeniami „CE”, o charakterze krajowym, europejskim lub prywatnym.”  
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