
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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8. Czas trwania okresu przejściowego, w trakcie którego Państwa Członkowskie muszą zezwolić na wpro-
wadzenie na rynek i/lub do użytkowania tych PWE, które spełniają przepisy obowiązujące na ich tery-
torium w dniu przyjęcia środka wykonawczego;

9. Datę oceny i ewentualnych zmian środka wykonawczego, z uwzględnieniem szybkości postępu techn-
nicznego.

ZAŁĄCZNIK VIII

Poza podstawowym wymogiem prawnym stwierdzającym, że inicjatywy samoregulacji są zgodne ze
wszystkimi postanowieniami Traktatu (a zwłaszcza z zasadami rynku wewnętrznego i konkurencji),
a także ze zobowiązaniami międzynarodowymi Wspólnoty, w tym również z zasadami handlu wielostron-
nego, następująca otwarta lista kryteriów może zostać wykorzystana do oceny dopuszczalności inicjatyw
samoregulacji jako alternatywa środka wykonawczego w świetle niniejszej dyrektywy:

1. Otwartość na udział

Inicjatywy samoregulacji są otwarte na udział podmiotów z krajów trzecich, zarówno w fazie przygoto-
wawczej, jak i w fazie realizacji.

2. Wartość dodana

Inicjatywy samoregulacji przynoszą wartość dodaną (w stosunku do sytuacji bieżącej), przekładając się na
poprawę sprawności środowiskowej danego PWE.

3. Reprezentatywność

Przedsiębiorstwa i ich związki uczestniczące w działaniu samoregulacyjnym stanowią znaczną większość
danego sektora gospodarczego, przy jak najmniejszej licznie wyjątków. Należy dbać o przestrzeganie zasad
konkurencji.

4. Określone i rozłożone w czasie cele

Cele wyznaczone przez zainteresowane strony są określone w sposób jasny i precyzyjny w odniesieniu do
dobrze określonej sytuacji bazowej. Jeżeli inicjatywa samoregulacji jest długofalowa, powinna przewidy-
wać cele pośrednie. Powinna istnieć możliwość prowadzenia kontroli przestrzegania celów (i celów pośred-
nich) w przystępnych warunkach i w sposób wiarygodny, poprzez zastosowanie jasnych i niezawodnych
wskaźników. Opracowanie takich wskaźników ułatwiają dane pochodzące z badań naukowych oraz infor-
macje podstawowe o charakterze naukowym i technicznym.

5. Udział społeczeństwa obywatelskiego

Dla zapewnienia przejrzystości, inicjatywy samoregulacji są upubliczniane, zwłaszcza przez internet oraz
inne elektroniczne środki upowszechniania informacji.

Ten sam wymóg dotyczy również sprawozdań tymczasowych i końcowych. Zainteresowane podmioty,
zwłaszcza przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska oraz stowarzysze-
nia konsumentów, mają możliwość ustosunkowania się do każdej inicjatywy samoregulacji.

6. Nadzór i sprawozdawczość

Inicjatywy samoregulacji obejmują dobrze przygotowany system nadzoru, który jasno określa zadania
przedsiębiorstw i niezależnych kontrolerów. Służby Komisji zachęca się do kontrolowania realizacji celów
w partnerstwie ze stronami inicjatywy samoregulacji.

Plan nadzoru i sprawozdawczości jest szczegółowy, przejrzysty i obiektywny. Do służb Komisji, wspoma-
ganych przez komitet, o którym mowa w art. 19 ust. 1, należy ocena, czy cele dobrowolnej umowy lub
innego środka samoregulacji zostały spełnione.
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