
Analiza wrażliwości obejmująca odpowiednie czynniki (np. cenę energii lub inne zasoby, koszt surowca lub
koszt produkcji, stopy dyskontowe) oraz, w stosownym przypadku, zewnętrznych kosztów środowiskowych,
w tym redukcję emisji gazów cieplarnianych, zostanie wykonana w celu sprawdzenia, czy istnieją poważne
zmiany oraz czy ogólne wnioski są wiarygodne. Wymaganie zostanie odpowiednio zmodyfikowane.

Podobną metodologię można zastosować do innych zasobów, takich jak np. woda.

2. W celu opracowania analiz technicznych, środowiskowych i ekonomicznych można wykorzystać infor-
macje dostępne w ramach innych działań Wspólnoty.

Można też wykorzystać informacje z istniejących programów stosowanych w innych częściach świata do
określania szczegółowych wymagań eko-projektu PWE będących przedmiotem obrotu z partnerami gospo-
darczymi UE.

3. Data wejścia w życie wymagania uwzględniać będzie cykl zmiany projektu produktu.

ZAŁĄCZNIK III

OZNACZENIE CE

(o którym mowa w artykule 5 ust. 2)

Oznaczenie CE musi mieć wysokość co najmniej 5 mm. Jeżeli znak CE jest zmniejszony lub powiększony,
należy zachować proporcje przedstawione na powyższym wyskalowanym rysunku.

Oznaczenie CE musi zostać umieszczone na PWE. Jeżeli nie jest to możliwe, musi zostać umieszczone na
opakowaniu oraz na towarzyszących dokumentach.

ZAŁĄCZNIK IV

WEWNĘTRZNA KONTROLA PROJEKTU

(o której mowa w artykule 8)

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w ramach której producent lub jego autoryzowany przedstawi-
ciel wykonujący zobowiązania przewidziane w sekcji 2 niniejszego załącznika zapewnia i zaświadcza, że
PWE spełnia odpowiednie przepisy danego środka wykonawczego. Deklaracja zgodności może obejmować
jeden lub więcej produktów oraz musi być przechowywana przez producenta.

2. Producent sporządzi teczkę dokumentacji technicznej umożliwiającą ocenę zgodności PWE
z wymaganiami odpowiedniego środka wykonawczego.

Dokumentacja określi w szczególności:

a) ogólny opis PWE oraz jego przeznaczenie;

b) wyniki odpowiednich analiz oceny środowiskowej wykonanych przez producenta i/lub odniesienia do
literatury lub analiz przypadków poświęconych ocenie środowiskowej, które są wykorzystywane przez
producenta w ocenie, dokumentowaniu i określaniu rozwiązań dotyczących projektu produktu;
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c) profil ekologiczny, jeśli jest wymagany przez środek wykonawczy;

d) elementy charakterystyki projektu produktu związane ze środowiskowymi aspektami projektu pro-
duktu;

e) wykaz odpowiednich norm, o których mowa w artykule 10, zastosowany w pełni lub częściowo,
a także opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań odpowiedniego środka wykonawczego,
jeżeli normy, o których mowa w artykule 10 nie zostały zastosowane lub jeżeli normy te nie obejmują
w całości wymagań odpowiedniego środka wykonawczego;

f) kopia informacji dotyczących środowiskowych aspektów projektu produktu, przekazanych zgodnie
z wymaganiami określonymi w załączniku I, część 2;

g) wyniki pomiarów związanych z wymaganiami dotyczącymi eko-projektu, wykonanych z włączeniem
szczegółów zgodności tych pomiarów w porównaniu z wymaganiami dotyczącymi eko-projektu, okreś-
lonymi w odpowiednim środku wykonawczym.

3. Producent musi podjąć wszystkie działania konieczne do zapewnienia, że produkt zostanie wyprodu-
kowany zgodnie z charakterystyką projektu, o której mowa w sekcji 2 oraz z wymaganiami środka, który
ma do niego zastosowanie.

ANEKS V

SYSTEM ZARZĄDZANIA DO OCENY ZGODNOŚCI

(o którym mowa w artykule 8)

1. Niniejszy załącznik opisuje procedurę, w której producent spełniający zobowiązania zawarte w sekcji 2
niniejszego załącznika zapewnia i oświadcza, że PWE spełnia wymagania odpowiedniego środka wykona-
wczego. Deklaracja zgodności może obejmować jeden lub więcej produktów oraz musi być przechowywana
przez producenta.

2. System zarządzania można wykorzystać do oceny zgodności danego PWE pod warunkiem, że produ-
cent wdroży elementy środowiskowe, określone w sekcji 3 niniejszego załącznika.

3. Elementy środowiskowe systemu zarządzania

Niniejsza sekcja opisuje elementy systemu zarządzania oraz procedury, za pomocą których producent może
wykazać, że PWE jest zgodny z wymaganiami odpowiedniego środka wykonawczego.

3.1. Polityka dotycząca ekologiczności produktów

Producent musi być w stanie wykazać zgodność z wymaganiami odpowiedniego środka wykonawczego.
Producent musi być także w stanie przedstawić podstawy określania i oceny celów i wskaźników ekologicz-
ności produktu mając na celu poprawę całkowitej ekologiczności produktu.

Wszystkie środki przyjęte przez producenta w celu poprawy ekologiczności produktu oraz ustalenia profilu
ekologicznego produktu, jeśli jest on wymagany przez środek wykonawczy, poprzez projekt i produkcję
muszą zostać udokumentowane w systematyczny i uporządkowany sposób w formie pisemnych procedur
i instrukcji.

Procedury i instrukcje muszą obejmować w szczególności odpowiedni opis:

— listy dokumentów, które muszą zostać sporządzone, aby wykazać zgodność PWE i które — jeżeli to ich
dotyczy — muszą zostać udostępnione;

— celów i wskaźników ekologiczności produktów oraz struktury organizacyjnej, odpowiedzialności,
uprawnień zarządu i alokacji zasobów w odniesieniu do ich wdrożenia i utrzymania;
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