
ZAŁĄCZNIK VI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(o której mowa w artykule 5 ust. 3)

Deklaracja zgodności CE musi zawierać następujące dane:

1. Nazwę i adres producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela;

2. Opis modelu wystarczający do jednoznacznej identyfikacji;

3. W stosownych przypadkach, odniesienia do zastosowanych zharmonizowanych norm;

4. W stosownych przypadkach, inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne;

5. W stosownych przypadkach, odniesienia do innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego umie-
szczania znaku CE;

6. Identyfikacja i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu producenta lub
jego autoryzowanego przedstawiciela.

ZAŁĄCZNIK VII

TREŚĆ ŚRODKÓW WYKONAWCZYCH

(o których mowa w artykule 15 ust. 8)

Środek wykonawczy będzie określać w szczególności:

1. Szczegółową definicję typu (typów) PWE, których dotyczy dany środek;

2. Wymaganie (wymagania) dotyczące eko-projektu ujętych PWE, datę (daty) wdrażania, wszelkie środki
i okresy podzielone na etapy lub przejściowe;

— w przypadku wymagań podstawowych dla eko-projektu, odpowiednie fazy i aspekty wybrane spoś-
ród tych, o których mowa w załączniku I, sekcja 1.1 i 1.2, wraz z przykładami parametrów wybra-
nych spośród tych, o których mowa w załączniku I, sekcja 1.3 jako wytyczne podczas oceny
usprawnienia w odniesieniu do określonych aspektów środowiskowych;

— w przypadku wymagań szczególnych dotyczących eko-projektu, ich poziomy;

3. Parametry eko-projektu, o których mowa w załączniku I część 1, dla których nie są konieczne żadne
wymagania dotyczące eko-projektu;

4. Wymagania dotyczące instalacji PWE, jeżeli ma to bezpośrednie znaczenie dla rozpatrywanej ekologicz-
ności PWE;

5. Normy pomiarów i/lub metody pomiarów do wykorzystania; jeżeli dostępne, stosowane będą zharmo-
nizowane normy, których numery referencyjne zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej;

6. Szczegóły oceny zgodności na podstawie decyzji 93/465/EWG:

— jeżeli moduł (moduły) do zastosowania jest (są) inne niż Moduł A; czynniki prowadzące do
wyboru tej określonej procedury;

— jeżeli mają one zastosowanie, kryteria zatwierdzenia i/lub certyfikacji osób trzecich;

Jeżeli inne moduły zostały ustanowione w innych wymaganiach dotyczących oznakowania CE dla tego
samego PWE, moduł zdefiniowany w środku wykonawczym będzie nadrzędny w stosunku do danego
wymagania;

7. Wymagania dotyczące informacji, jakie mają być przedstawiane przez producentów, w szczególności
w odniesieniu do elementów dokumentacji technicznej, które potrzebne są dla ułatwienia kontroli
zgodności PWE ze środkiem wykonawczym;
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