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Maszyny ***II

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego
na celu przyjęcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn i zmieniającej

dyrektywę 95/16/WE (5786/2/2005 — C6-0267/2005 — 2001/0004(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wspólne stanowisko Rady (5786/2/2005 — C6-0267/2005),

— uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu (1) dotyczące projektu Komisji przedstawionego
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2000)0899) (2),

— uwzględniając zmiany do wniosku Komisji (COM(2003)0048) (3),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

— uwzględniając art. 62 Regulaminu,

— uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Rynku Wewnętrznego i
Ochrony Konsumentów (A6-0338/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 491.
(2) Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 164.
(3) Dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

P6_TC2-COD(2001)0004

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 15 grudnia 2005 r. w
celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie maszyn, zmie-

niająca dyrektywę 95/16/WE (przeredagowanie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3),

(1) Dz.U. C 154 E z 29.5.2001, str. 164.
(2) Dz.U. C 311 z 7.11.2001, str. 1.
(3) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2002 r. (Dz.U. C 271 E z 12.11.2003, str. 491), wspólne

stanowisko Rady z dnia 18 lipca 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko
Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).
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a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliże-
nia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do maszyn (1) skodyfikowała dyrektywę
89/392/EWG (2). Z uwagi na to, że obecnie wprowadzane są zasadnicze zmiany do dyrektywy 98/
37/WE, wskazane jest jej przeredagowanie w celu nadania jej jasności.

(2) Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynieryjnego i stanowi jeden z przemysłowych
filarów gospodarki Wspólnoty. Koszty społeczne dużej liczby wypadków powodowanych bezpośred-
nio przez użytkowanie maszyn można zmniejszyć przez projektowanie i wykonanie maszyn bez-
piecznych z samego założenia oraz przez właściwe ich instalowanie i konserwację.

(3) Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie na swoim terytorium ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa ludzi, w szczególności pracowników i konsumentów oraz, we właściwych przypad-
kach, zwierząt domowych i towarów, przede wszystkim w związku z ryzykiem wynikającym z użyt-
kowania maszyn.

(4) W celu zapewnienia użytkownikom pewności prawnej, zakres niniejszej dyrektywy i pojęcia doty-
czące jej stosowania powinny zostać zdefiniowane w możliwie najbardziej precyzyjny sposób.

(5) Wiążące przepisy Państw Członkowskich regulujące konstrukcję dźwigów budowlanych przeznaczo-
nych do podnoszenia osób lub osób i towarów, które są często uzupełniane przez faktycznie obo-
wiązkowe specyfikacje techniczne lub nieobowiązkowe normy, niekoniecznie prowadzą do nierów-
ności w poziomie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, jednakże niejednolitość tych przepisów
powoduje powstawanie barier w handlu w ramach Wspólnoty. Ponadto, krajowe systemy oceny
zgodności i certyfikacji tych maszyn różnią się w znacznym stopniu. Dlatego wskazane jest nie
wyłączanie dźwigów budowlanych przeznaczonych do podnoszenia osób lub osób i towarów z
zakresu niniejszej dyrektywy.

(6) Właściwe jest wyłączenie z zakresu niniejszej dyrektywy broni, w tym broni palnej, która objęta jest
dyrektywą Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania
broni (3); wyłączenie broni palnej nie powinno mieć zastosowania do przenośnych maszyn montażo-
wych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, przeznaczonych wyłącznie do celów
przemysłowych lub technicznych. Należy przewidzieć ustalenia przejściowe, umożliwiające Państwom
Członkowskim pozwolenie na wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytku takich maszyn wypro-
dukowanych zgodnie z przepisami prawa krajowego obowiązującymi do czasu przyjęcia niniejszej
dyrektywy, łącznie z przepisami wprowadzającymi w życie Konwencję z dnia 1 lipca 1969 r. doty-
czącą wzajemnego uznawania znaków próbnych na broni strzeleckiej. Takie ustalenia przejściowe
umożliwią również europejskim organizacjom normalizacyjnym opracowanie norm zapewniających
poziom bezpieczeństwa oparty na aktualnym stanie wiedzy technicznej.

(7) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do podnoszenia osób za pomocą maszyn nie przeznaczo-
nych do podnoszenia osób. Jednakże, nie narusza to prawa Państw Członkowskich do podjęcia w
odniesieniu do takich maszyn środków krajowych, zgodnie z Traktatem, mając na celu realizację
dyrektywy Rady 89/655/EWG z dnia 30 listopada 1989 r. dotyczącej minimalnych wymagań w
zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas
pracy (druga dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (4).

(8) W odniesieniu do ciągników rolniczych i leśnych, przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące ryzyk
nieobjętych obecnie dyrektywą 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja
2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych
holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi (5) nie
będą już miały zastosowania w przypadku ich objęcia dyrektywą 2003/37/WE.

(9) Nadzór rynku jest instrumentem istotnym o tyle, że zapewnia on właściwe i jednolite stosowanie
dyrektyw. Dlatego właściwym jest stworzenie ram prawnych, w których nadzór rynku może być
sprawowany w sposób harmonijny.

(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 98/79/WE (Dz.U. L 331 z 7.12.1998, str. 1).
(2) Dyrektywa Rady 89/392/EWG z 14 czerwca 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się

do maszyn (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 9).
(3) Dz.U. L 256 z 13.9.1991, str. 51.
(4) Dz.U. L 393 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/45/WE Parlamentu Europejskiego

i Rady (Dz.U. L 195 z 19.7.2001, str. 46).
(5) Dz.U. L 171 z 9.7.2003, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/67/WE (Dz.U. L 273 z

19.10.2005, str. 17).
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(10) Państwa Członkowskie są odpowiedzialne za zapewnienie, aby niniejsza dyrektywa została skutecz-
nie wprowadzona w życie na ich terytorium oraz aby bezpieczeństwo odnośnych maszyn uległo, w
miarę możliwości, poprawie zgodnie z jej postanowieniami. Państwa Członkowskie powinny zapew-
nić sobie możliwość skutecznego nadzoru rynku, uwzględniając wytyczne opracowane przez Komi-
sję, aby doprowadzić do należytego i jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy.

(11) W kontekście nadzoru rynku, powinno zostać ustanowione wyraźne rozgraniczenie pomiędzy kwes-
tionowaniem normy zharmonizowanej przyznającej maszynie domniemanie zgodności, a klauzulą
ochronną odnoszącą się do maszyny.

(12) Oddanie maszyny do użytku w rozumieniu niniejszej dyrektywy może odnosić się jedynie do uży-
wania samej maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem lub zastosowania, które można w uzasadniony
sposób przewidzieć. Nie wyklucza to możliwości ustanawiania warunków użytkowania nie dotyczą-
cych samej maszyny, pod warunkiem, że nie pociągają one za sobą modyfikacji maszyny w sposób,
który nie został określony w niniejszej dyrektywie.

(13) Niezbędnym jest także określenie odpowiedniego mechanizmu pozwalającego na podejmowanie
środków szczególnych na poziomie wspólnotowym, które wymagają od Państw Członkowskich
wprowadzenia zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu niektórych rodzajów maszyn stwa-
rzających takie samo ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa osób ze względu na braki w normie albo
ze względu na ich właściwości techniczne, lub które wymagają od Państw Członkowskich poddania
takich maszyn szczególnym warunkom. W celu zapewnienia odpowiedniej oceny dotyczącej
potrzeby podjęcia takich środków, powinny one być podejmowane przez Komisję, wspieraną przez
komitet, w świetle konsultacji z Państwami Członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami. W
związku z tym, że środki takie nie są bezpośrednio stosowane do podmiotów gospodarczych, Pań-
stwa Członkowskie powinny podjąć wszelkie niezbędne środki dla ich realizacji.

(14) W celu zapewnienia, że maszyna jest bezpieczna, powinny być spełnione zasadnicze wymagania w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; wymagania te powinny być stosowane z wnikliwością,
tak aby uwzględnić stan wiedzy technicznej w momencie wykonania maszyny oraz wymagania tech-
niczne i ekonomiczne.

(15) W przypadku maszyn, które mogą być użytkowane przez konsumentów, czyli operatorów nieprofe-
sjonalnych, producent powinien uwzględnić to w projekcie i przy budowie maszyny. Ma to zastoso-
wanie także w przypadku, gdy maszyna jest zazwyczaj użytkowana z przeznaczeniem do świadczenia
usług konsumentom.

(16) Pomimo, że wymagania niniejszej dyrektywy nie mają w całości zastosowania do maszyn nieukoń-
czonych, niemniej jednak ważne jest zagwarantowanie ich swobodnego przepływu w drodze okreś-
lonej procedury.

(17) Powinna istnieć możliwość prezentowania maszyn, które nie spełniają wymagań niniejszej dyrektywy
na targach, wystawach, itp. Jednakże, strony zainteresowane powinny być właściwie poinformowane,
że maszyny te nie spełniają wymagań i nie mogą być zakupione w takim stanie.

(18) Niniejsza dyrektywa określa jedynie wymagania zasadnicze w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeń-
stwa o powszechnym zastosowaniu, uzupełnione pewną ilością bardziej szczegółowych wymagań dla
niektórych kategorii maszyn. Aby pomóc producentom w udowodnieniu zgodności z tymi wymaga-
niami zasadniczymi oraz aby umożliwić kontrolowanie tej zgodności, wskazane jest posiadanie norm
zharmonizowanych na poziomie wspólnotowym, w celu zapobieżenia powstawaniu ryzyka wynika-
jącego z projektu i budowy maszyny. Normy te są opracowywane przez podmioty prawa prywatnego
i powinny utrzymać swój niewiążący status.

(19) Mając na uwadze charakter ryzyka dotyczącego używania maszyn objętych niniejszą dyrektywą,
powinny zostać ustanowione procedury oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Takie procedury powinny być opracowane w świetle wielkości
zagrożenia właściwego danej maszynie. W rezultacie, dla każdej kategorii maszyn powinna istnieć
odpowiednia procedura, pozostająca w zgodności z decyzją Rady 93/465/EWG z dnia 22 lipca
1993 r. dotyczącą modułów stosowanych w różnych fazach procedur oceny zgodności oraz zasad
umieszczania i używania oznakowania zgodności CE, które mają być stosowane w dyrektywach har-
monizacji technicznej (1), uwzględniająca charakter weryfikacji wymagany dla takich maszyn.

(1) Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 23.

C 286 E/392 PL 23.11.2006Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 15 grudzień 2005



(20) Producenci powinni pozostać w pełni odpowiedzialni za certyfikowanie zgodności wyprodukowa-
nych przez nich maszyn z przepisami niniejszej dyrektywy. Niemniej jednak, w stosunku do niektó-
rych typów maszyn o wyższym współczynniku ryzyka, wskazane jest stworzenie surowszej proce-
dury certyfikacyjnej.

(21) Oznakowanie CE powinno być w pełni uznawane jako jedyne oznakowanie gwarantujące, że
maszyna odpowiada wymaganiom niniejszej dyrektywy. Wszystkie inne oznakowania, które mogłyby
wprowadzić strony trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE, lub co do obydwu,
powinny być zakazane.

(22) W celu zapewnienia takiej samej jakości dla oznakowania CE i znaku producenta ważne jest, aby były
one nanoszone za pomocą tej samej techniki. Dla uniknięcia mylenia różnych oznakowań CE, które
mogą pojawiać się na poszczególnych elementach i oznakowania CE odpowiadającego maszynie
ważne jest, aby to ostatnie było umieszczone obok nazwiska osoby, która wzięła za nie odpowie-
dzialność, tzn. producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

(23) Producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien także zapewnić przeprowadzenie oceny
ryzyka dla maszyny, którą zamierza wprowadzić do obrotu. W tym celu powinien on określić,
które z wymagań są wymaganiami zasadniczymi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa mają-
cymi zastosowanie do jego maszyny i w odniesieniu do których musi on podjąć środki.

(24) Istotnym jest, aby przed sporządzeniem deklaracji zgodności WE, producent lub jego upoważniony
przedstawiciel we Wspólnocie opracował dokumentację techniczno-konstrukcyjną. Jednakże nie jest
niezbędne, aby cała taka dokumentacja była stale dostępna w formie materialnej, z tym, że należy
stworzyć możliwość udostępniania jej na życzenie. Nie ma potrzeby włączania szczegółowych pla-
nów podzespołów użytych do produkcji maszyny, chyba że znajomość takich planów jest ważna dla
zapewnienia zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

(25) Adresaci wszelkich decyzji podjętych na podstawie niniejszej dyrektywy powinni być informowani o
przyczynach podjęcia tych decyzji oraz o przysługujących im środkach prawnych.

(26) Państwa Członkowskie powinny określić sankcje stosowane w przypadku naruszeń przepisów niniej-
szej dyrektywy. Sankcje te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

(27) Stosowanie niniejszej dyrektywy do wielu maszyn przeznaczonych do podnoszenia osób wymaga
lepszego rozgraniczenia produktów objętych niniejszą dyrektywą od produktów objętych dyrektywą
95/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw Państw Członkowskich dotyczących dźwigów (1). Przedefiniowanie zakresu ostatniej z wymie-
nionych dyrektyw uznaje się więc za niezbędne. Dyrektywa 95/16/WE powinna w związku z tym
zostać odpowiednio zmieniona.

(28) W związku z tym, że cel niniejszej dyrektywy, to znaczy ustanowienie zasadniczych wymagań w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w odniesieniu do projektowania i produkcji w celu
poprawy bezpieczeństwa maszyn wprowadzanych do obrotu, nie może zostać skutecznie osiągnięty
przez Państwa Członkowskie, a może zostać lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspól-
nota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z
zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co
jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(29) Rada, zgodnie z ust. 34 międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego stanowienia
prawa (2), powinna zachęcać Państwa Członkowskie do sporządzania, dla celów własnych i w interesie
Wspólnoty, własnych tabel, które w możliwie najszerszym zakresie będą ilustrować związek między
niniejszą dyrektywą a środkami jej transpozycji i podawania ich do wiadomości publicznej.

(30) Środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją
Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień
wykonawczych przyznanych Komisji (3),

(1) Dz.U. L 213 z 7.9.1995, str. 1. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z
31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.
(3) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.
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PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zakres

1. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących produktów:

a) maszyn;

b) wyposażenia wymiennego;

c) elementów bezpieczeństwa;

d) osprzętu do podnoszenia;

e) łańcuchów, lin i pasów;

f) odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu;

g) maszyn nieukończonych.

2. Z zakresu niniejszej dyrektywy wyłączone są:

a) elementy bezpieczeństwa przeznaczone do użytku jako części zamienne identycznych elementów i
dostarczone przez producenta oryginalnej maszyny;

b) urządzenia specjalne, przeznaczone do użytku na terenie wesołych miasteczek lub parków rozrywki;

c) maszyny specjalnie zaprojektowane lub oddane do użytku do celów jądrowych, które w przypadku
uszkodzenia mogą spowodować emisję radioaktywną;

d) broń, w tym broń palna;

e) następujące środki transportu:

— ciągniki rolnicze i leśne w zakresie ryzyka objętego dyrektywą 2003/37/WE, z wyłączeniem
maszyn zamocowanych na tych pojazdach;

— pojazdy silnikowe i ich przyczepy objęte dyrektywą Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w
sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu
pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), z wyłączeniem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;

— pojazdy objęte dyrektywą 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r.
odnoszącą się do homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (2), z wyłącze-
niem maszyn zamocowanych na tych pojazdach;

— pojazdy silnikowe przeznaczone wyłącznie do udziału w wyścigach, oraz

— środki transportu lotniczego, wodnego oraz kolejowego, z wyłączeniem maszyn zamocowanych na
tych środkach transportu;

f) statki pełnomorskie i pływające jednostki przybrzeżne oraz maszyny zainstalowane na takich statkach
lub jednostkach;

g) maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do zastosowań w wojsku i policji;

h) maszyny zaprojektowane i wykonane specjalnie do celów badawczych, do doraźnego użytku w labora-
toriach;

i) górnicze urządzenia wyciągowe;

j) maszyny przeznaczone do przemieszczania artystów podczas przedstawień artystycznych;

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 310 z 25.11.2005, str. 10).

(2) Dz.U. L 124 z 9.5.2002, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/30/WE (Dz.U. L 106 z
27.4.2005, str. 17).
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k) sprzęt elektryczny i elektroniczny w następujących dziedzinach, w stopniu w jakim jest on objęty
dyrektywą Rady 73/23/EWG (1) z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w nie-
których granicach napięcia (1):

— urządzenia gospodarstwa domowego przeznaczone do użytku domowego,

— sprzęt audiowizualny,

— sprzęt informatyczny,

— maszyny biurowe powszechnego użytku,

— aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza niskiego napięcia,

— silniki elektryczne;

l) następujące rodzaje sprzętu elektrycznego wysokiego napięcia:

— aparatura rozdzielcza i aparatura sterownicza,

— transformatory.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej dyrektywy termin „maszyna” określa produkty wymienione w art. 1 ust. 1 lit. a) do f).

Zastosowanie mają następujące definicje:

a) „maszyna” oznacza:

— zespół, wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpo-
średnio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części
lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą kon-
kretne zastosowanie;

— zespół określony w (i), jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w
miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,

— zespół określony w (i) lub (ii), gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym
stanie jedynie w przypadku, gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w
jakimś budynku lub na konstrukcji;

— zespoły maszyn określone w (i), (ii) lub (iii) lub maszyny nieukończone określone w lit. g), które w
celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób,
że działają jako zintegrowana całość;

— zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączo-
nych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest
bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni;

b) „wyposażenie wymienne” oznacza urządzenie, które po oddaniu do użytku maszyny lub ciągnika jest
zamontowane do tej maszyny lub ciągnika przez samego operatora, w celu zmiany funkcji maszyny lub
ciągnika lub przyporządkowania nowej funkcji, o ile wyposażenie to nie jest narzędziem;

c) „element bezpieczeństwa” oznacza element:

— który służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, oraz

— który jest wprowadzany do obrotu niezależnie, oraz

— którego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, oraz

— który nie jest niezbędny do działania maszyny lub który można zastąpić zwykłymi elementami tak,
aby maszyna mogła działać.

(1) Dz.U. L 77 z 26.3.1973, str. 29. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1).
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Orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa jest zawarty w załączniku V, który może być uaktualniany
zgodnie z art. 8 ust. 1 lit a);

d) „osprzęt do podnoszenia” oznacza element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą,
umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczone pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym
ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku i które jest wprowadzane do obrotu niezależnie;
zawiesia i ich elementy również są uznawane za osprzęt do podnoszenia;

e) „łańcuchy, liny i pasy” oznaczają łańcuchy, liny i pasy zaprojektowane i wykonane do podnoszenia jako
część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia;

f) „odłączalne urządzenie do mechanicznego przenoszenia napędu” oznacza odłączalny element do prze-
noszenia mocy pomiędzy maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami poprzez
połączenie ich na pierwszym stałym łożysku. W przypadku gdy urządzenie zostało wprowadzone do
obrotu z osłoną, należy je traktować jako jeden produkt;

g) „maszyna nieukończona” oznacza zespół, który jest prawie maszyną, ale nie może samodzielnie służyć
do konkretnego zastosowania. Układ napędowy jest maszyną nieukończoną. Jedynym przeznaczeniem
maszyny nieukończonej jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukoń-
czoną lub wyposażeniem, tworząc w ten sposób maszynę, do której ma zastosowanie niniejsza dyrek-
tywa;

h) „wprowadzenie do obrotu” oznacza udostępnienie maszyny lub maszyny nieukończonej po raz pierw-
szy we Wspólnocie z zamiarem jej dystrybucji lub użytkowania, za wynagrodzeniem lub bezpłatnie;

i) „producent” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje lub produkuje maszyny lub maszyny
nieukończone objęte niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny
nieukończonej z niniejszą dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną
nazwą lub znakiem towarowym lub do własnego użytku. W razie braku producenta odpowiadającego
powyższej definicji, za producenta uważana jest osoba fizyczna lub prawna, która wprowadza do
obrotu lub oddaje do użytku maszyny lub maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą;

j) „upoważniony przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną lub prawną mającą miejsce zamieszkania lub
siedzibę we Wspólnocie, która otrzymała pisemne upoważnienie od producenta do wykonywania w
jego imieniu wszystkich lub niektórych jego zobowiązań oraz formalności związanych z niniejszą
dyrektywą;

k) „oddanie do użytku” oznacza pierwsze wykorzystanie we Wspólnocie maszyny objętej niniejszą dyrek-
tywą zgodnie z jej przeznaczeniem;

l) „norma zharmonizowana” oznacza niewiążącą specyfikację techniczną przyjętą przez organ normaliza-
cyjny, to znaczy Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektro-
techniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), na podstawie mandatu
udzielonego przez Komisję, zgodnie z procedurami ustanowionymi w dyrektywie 98/34/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji
w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyj-
nego (1).

Artykuł 3

Dyrektywy szczegółowe

W przypadku maszyn, dla których zagrożenia określone w załączniku I są w całości lub częściowo objęte
innymi dyrektywami wspólnotowymi w sposób bardziej szczegółowy, niniejsza dyrektywa nie ma zastoso-
wania lub przestaje mieć zastosowanie do tych maszyn w odniesieniu do takich zagrożeń od daty wprowa-
dzenia w życie tych innych dyrektyw.

Artykuł 4

Nadzór rynku

1. Państwa Członkowskie podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że maszyna może
zostać wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku jedynie w przypadku, gdy spełnia ona odpowiednie
przepisy niniejszej dyrektywy i nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu osób oraz, we właściwych przypad-
kach, zwierząt domowych lub mienia, kiedy jest odpowiednio zainstalowana, konserwowana i użytkowana
zgodnie z jej przeznaczeniem lub w warunkach, które można w sposób uzasadniony przewidzieć.

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 roku.
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2. Państwa Członkowskie podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że maszyna nie-
ukończona może zostać wprowadzona do obrotu jedynie w przypadku, gdy spełnia odpowiednie przepisy
niniejszej dyrektywy.

3. Państwa Członkowskie ustanawiają lub wyznaczają właściwe organy do monitorowania zgodności
maszyn i maszyn nieukończonych z postanowieniami ust. 1 i 2.

4. Państwa Członkowskie określają zadania, strukturę i uprawnienia właściwych organów określonych w
ust. 3 i powiadamiają o tym Komisję i inne Państwa Członkowskie, jak również o wszystkich późniejszych
zmianach.

Artykuł 5

Wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytku

1. Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku, producent lub jego upoważniony
przedstawiciel:

a) zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bez-
pieczeństwa określone w załączniku I;

b) zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna określona w załączniku VII sekcja A;

c) dostarcza, w szczególności, niezbędnych informacji, takich jak instrukcje;

d) przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności zgodnie z art. 12;

e) sporządza deklarację zgodności WE zgodnie z załącznikiem II część 1 sekcja A i zapewnia, że została
dołączona do maszyny;

f) umieszcza oznakowanie CE zgodnie z art. 16.

2. Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny nieukończonej, producent lub jego upoważniony przedsta-
wiciel zapewni, że zostały zakończone procedury określone w art. 13.

3. Do celów procedur określonych w art. 12, producent lub jego upoważniony przedstawiciel posiada
środki niezbędne do zapewnienia, że maszyna spełnia zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa określone w załączniku I lub ma dostęp do takich środków.

4. W przypadku, gdy dana maszyna podlega także innym dyrektywom wspólnotowym dotyczącym
innych aspektów i nakładającym wymóg umieszczenia oznakowania CE, oznakowanie to wskazuje, że
dana maszyna spełnia także przepisy tych innych dyrektyw.

Jednakże, jeżeli jedna lub więcej z tych dyrektyw pozwalają producentowi lub jego upoważnionemu przed-
stawicielowi wybrać, podczas okresu przejściowego, system, który zastosuje, oznakowanie CE oznacza zgod-
ność jedynie z przepisami tych dyrektyw, które stosuje producent lub jego upoważniony przedstawiciel.
Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanych dyrektyw, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, są podawane w deklaracji zgodności WE.

Artykuł 6

Swoboda przepływu

1. Państwa Członkowskie nie zakazują, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania do obrotu lub
oddania do użytku na ich terytoriach maszyn, które są zgodne z niniejszą dyrektywą.

2. Państwa Członkowskie nie zakazują, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania do obrotu
maszyny nieukończonej, w przypadku gdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel złożą deklarację
włączenia, o której mowa w załączniku II część 1 sekcja B, stwierdzając że maszyna nieukończona prze-
znaczona jest do włączenia do maszyny lub zmontowania z inną maszyną nieukończoną tak, aby utworzyć
maszynę.

3. Państwa Członkowskie nie zapobiegają prezentacji, podczas targów, wystaw, demonstracji, itp., maszyn
lub maszyn nieukończonych, które nie są zgodne z niniejszą dyrektywą pod warunkiem, że widoczne
oznaczenie wyraźnie wskazuje na ich niezgodność oraz że nie będa one udostepnione do chwili doprowa-
dzenia ich do zgodności. Ponadto, podczas demonstrowania takiej nie spełniającej wymagań maszyny lub
maszyny nieukończonej, należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony
osób.
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Artykuł 7

Domniemanie zgodności i normy zharmonizowane

1. Państwa Członkowskie uznają maszyny noszące oznakowanie CE, do których dołączono deklarację
zgodności WE, której treść jest określona w załączniku II część 1 sekcja A, za spełniające przepisy niniejszej
dyrektywy.

2. Domniemywa się, że maszyny wyprodukowane zgodnie z normą zharmonizowaną, do której odnie-
sienia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, spełniają zasadnicze wymagania w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte taką normą zharmonizowaną.

3. Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do norm zharmonizowa-
nych.

4. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu umożliwienia partnerom społecznym
wpływu na szczeblu krajowym na proces opracowywania i monitorowania norm zharmonizowanych.

Artykuł 8

Środki szczególne

1. Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 3, może podjąć wszelkie odpowied-
nie środki w celu wprowadzenia w życie przepisów dotyczących następujących punktów:

a) uaktualnienia orientacyjnego wykazu elementów bezpieczeństwa w załączniku V, o których mowa w
art. 2 lit. c);

b) ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu maszyn, o których mowa w art. 9.

2. Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 2, może podjąć wszelkie odpowied-
nie środki związane z wprowadzeniem w życie i stosowaniem w praktyce niniejszej dyrektywy, w tym
środki niezbędne do zapewnienia współpracy Państw Członkowskich między sobą oraz z Komisją zgodnie
z art. 19 ust. 1.

Artykuł 9

Środki szczególne przewidziane w odniesieniu do maszyn potencjalnie niebezpiecznych

1. Jeżeli zgodnie z procedurą określoną w art. 10 Komisja uznaje, że norma zharmonizowana nie spełnia
całkowicie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które są nią objęte i które
wymieniono w załączniku I, Komisja może, zgodnie z ust. 3, podjąć środki, żądając wprowadzenia przez
Państwa Członkowskie zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu maszyn o właściwościach tech-
nicznych stwarzających ryzyko wskutek braków w normie lub żądając poddania takich maszyn szczególnym
warunkom.

Jeżeli, zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Komisja uznaje, że środek podjęty przez Państwo Człon-
kowskie jest uzasadniony, Komisja może, zgodnie z ust. 3, podjąć środki, żądając wprowadzenia przez
Państwa Członkowskie zakazu lub ograniczenia wprowadzania do obrotu maszyn stwarzających takie
samo ryzyko ze względu na ich właściwości techniczne lub żądając poddania takich maszyn szczególnym
warunkom.

2. Każde Państwo Członkowskie może żądać, aby Komisja zbadała potrzebę podjęcia środków, o których
mowa w ust. 1.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Komisja konsultuje się z Państwami Członkowskimi i
innymi zainteresowanymi stronami, wskazując środki, jakie zamierza podjąć w celu zapewnienia na pozio-
mie wspólnotowym wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób.

Działając z należytym uwzględnieniem wyników tych konsultacji, Komisja podejmuje niezbędne środki
zgodnie z procedurą określoną w art. 22 ust. 3.
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Artykuł 10

Procedura kwestionowania normy zharmonizowanej

W przypadku gdy Państwo Członkowskie lub Komisja uznaje, że norma zharmonizowana nie spełnia cał-
kowicie zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które są nią objęte i które
wymieniono w załączniku I, Komisja lub Państwo Członkowskie przedkłada sprawę komitetowi ustanowio-
nemu na mocy dyrektywy 98/34/WE podając tego powody. Komitet niezwłocznie wydaje swoją opinię. W
świetle opinii komitetu, Komisja podejmuje decyzję o opublikowaniu, nie publikowaniu, opublikowaniu z
ograniczeniem, utrzymaniu, utrzymaniu z ograniczeniem lub wycofaniu odniesienia do danej normy zhar-
monizowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 11

Klauzula ochronna

1. W przypadku, gdy Państwo Członkowskie stwierdza, że maszyny objęte niniejszą dyrektywą noszące
oznakowanie CE, do których dołączono deklarację zgodności WE i które są używane zgodnie z przezna-
czeniem lub w warunkach, które można w sposób uzasadniony przewidzieć, zagrażają zdrowiu i bezpie-
czeństwu osób oraz, we właściwych przypadkach, zwierząt domowych lub mienia, Państwo to podejmuje
wszelkie odpowiednie środki w celu wycofania takich maszyn z obrotu, zakazania wprowadzania do obrotu
lub oddania do użytku takich maszyn, lub ograniczenia ich swobodnego przepływu.

2. Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję i inne Państwa Członkowskie o każdym
takim środku, wskazując powody swojej decyzji oraz wskazując, w szczególności, czy niezgodność jest
wynikiem:

a) niespełnienia zasadniczych wymagań określonych w art. 5 ust. 1 lit a);

b) nieprawidłowego zastosowania norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2;

c) braków w samych normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 7 ust. 2.

3. Komisja niezwłocznie przystępuje do konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Po konsultacjach, Komisja rozważa, czy środki podjęte przez Państwo Członkowskie były uzasadnione i
powiadamia o swojej decyzji Państwo Członkowskie, które podjęło inicjatywę, pozostałe Państwa Członkow-
skie oraz producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4. W przypadku, gdy środki określone w ust. 1 są oparte na brakach w normach zharmonizowanych, a
Państwo Członkowskie, które podjęło środki jako pierwsze podtrzymuje swoje stanowisko, Komisja lub
Państwo Członkowskie wszczyna procedurę, o której mowa w art. 10.

5. W przypadku, gdy maszyna nie jest zgodna z wymaganiami, a nosi oznakowanie CE, właściwe Pań-
stwo Członkowskie podejmuje odpowiednie działania przeciw temu, kto umieścił oznakowanie oraz infor-
muje o tym Komisję. Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie.

6. Komisja zapewnia, aby Państwa Członkowskie były informowane o postępach i wyniku procedury.

Artykuł 12

Procedury oceny zgodności maszyn

1. W celu poświadczenia zgodności maszyny z przepisami niniejszej dyrektywy, producent lub jego upo-
ważniony przedstawiciel stosuje jedną z procedur oceny zgodności opisanych w ust. 2, 3 i 4.

2. W przypadku gdy maszyna nie jest wymieniona w załączniku IV, producent lub jego upoważniony
przedstawiciel stosuje procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny,
przewidzianą w załączniku VIII.
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3. W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i została wyprodukowana zgodnie z
normami zharmonizowanymi, o których mowa w art. 7 ust. 2 oraz pod warunkiem, że normy te obejmują
wszystkie odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, producent lub
jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących procedur:

a) procedurę oceny zgodności połączoną z kontrolą wewnętrzną wytwarzania maszyny przewidzianą w
załączniku VIII;

b) procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania
maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3;

c) procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

4. W przypadku gdy maszyna jest wymieniona w załączniku IV i nie została wyprodukowana zgodnie z
normami zharmonizowanymi, o których mowa w art. 7 ust. 2 lub została wyprodukowana jedynie częś-
ciowo zgodnie z takimi normami, lub jeżeli normy zharmonizowane nie obejmują wszystkich istotnych
zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, lub gdy nie istnieją normy zharmo-
nizowane dla danej maszyny, producent lub jego upoważniony przedstawiciel stosuje jedną z następujących
procedur:

a) procedurę badania typu WE przewidzianą w załączniku IX wraz z kontrolą wewnętrzną wytwarzania
maszyny przewidzianą w załączniku VIII punkt 3;

b) procedurę pełnego zapewnienia jakości przewidzianą w załączniku X.

Artykuł 13

Procedura dotycząca maszyny nieukończonej

1. Przed wprowadzeniem do obrotu maszyny nieukończonej, jej producent lub jego upoważniony przed-
stawiciel zapewniają:

a) opracowanie odpowiedniej dokumentacji technicznej opisanej w załączniku VII część B;

b) opracowanie instrukcji montażu opisanej w załączniku VI;

c) sporządzenie deklaracji włączenia opisanej w załączniku II część 1 sekcja B.

2. Instrukcja montażu i deklaracja włączenia pozostają dołączone do maszyny nieukończonej do
momentu jej włączenia do maszyny finalnej, a następnie stanowią część dokumentacji technicznej tej
maszyny.

Artykuł 14

Jednostki notyfikowane

1. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji i innym Państwom Członkowskim jednostki, które wyzna-
czyły do przeprowadzenia oceny zgodności w celu wprowadzenia do obrotu, o której mowa w art. 12 ust.
3 i 4, łącznie ze szczególnymi procedurami oceny zgodności i kategoriami maszyn, dla których jednostki te
zostały wyznaczone oraz numerami identyfikacyjnymi nadanymi im uprzednio przez Komisję. Państwa
Członkowskie powiadamiają Komisję i inne Państwa Członkowskie o wszelkich późniejszych zmianach.

2. Państwa Członkowskie zapewniają, że jednostki notyfikowane są regularnie monitorowane w celu
sprawdzenia, czy spełniają one nieprzerwanie kryteria określone w załączniku XI. Jednostka notyfikowana
przedstawia na żądanie wszelkie istotne informacje, w tym dokumentację budżetową, umożliwiające Pań-
stwom Członkowskim zapewnienie spełnienia wymagań załącznika XI.

3. Do oceny jednostek, które mają być notyfikowane i jednostek już notyfikowanych, Państwa Członkow-
skie stosują kryteria określone w załączniku XI.

4. Komisja publikuje w celach informacyjnych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykaz jedno-
stek notyfikowanych i ich numery identyfikacyjne oraz zadania, do których zostały notyfikowane. Komisja
zapewnia aktualizację tego wykazu.
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5. Domniemywa się, że jednostki spełniające kryteria oceny ustanowione w odpowiednich normach zhar-
monizowanych, do których odniesienia publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, speł-
niają odpowiednie kryteria.

6. Jeżeli jednostka notyfikowana ustali, że producent nie spełnił lub nie spełnia już odpowiednich wyma-
gań niniejszej dyrektywy lub że nie należało wydawać certyfikatu badania typu WE lub zatwierdzenia sys-
temu zapewnienia jakości, jednostka ta, biorąc pod uwagę zasadę proporcjonalności, zawiesza lub wycofuje
wydany certyfikat lub zatwierdzenie lub nakłada na nie ograniczenia, podając szczegółowe powody, chyba
że producent zapewnia spełnienie takich wymagań przez wprowadzenie w życie właściwych środków kory-
gujących. W przypadku zawieszenia lub wycofania certyfikatu, lub zatwierdzenia lub nałożenia na nie ogra-
niczeń, lub w przypadkach, w których interwencja właściwych organów może się okazać niezbędna, jed-
nostka notyfikowana informuje o tym właściwe organy zgodnie z art. 4. Państwo Członkowskie
niezwłocznie informuje o tym pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję. Przewidziana jest procedura
odwoławcza.

7. W celu koordynowania jednolitego zastosowania niniejszej dyrektywy, Komisja zapewnia organizację
wymiany doświadczeń pomiędzy organami odpowiedzialnymi za powołanie, notyfikację i monitorowanie
jednostek notyfikowanych w Państwach Członkowskich, a jednostkami notyfikowanymi.

8. Państwo Członkowskie, które notyfikowało jednostkę niezwłocznie wycofuje jej notyfikację w przy-
padku stwierdzenia:

a) że jednostka ta nie spełnia już kryteriów określonych w załączniku XI, lub

b) że jednostka ta dopuściła się poważnego niedopełnienia swoich obowiązków.

Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia o tym Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 15

Instalacja i używanie maszyny

Niniejsza dyrektywa nie wpływa na uprawnienie Państw Członkowskich, z poszanowaniem przepisów
prawa wspólnotowego, do ustanawiania takich wymagań, jakie mogą one uznać za niezbędne w celu
zapewnienia ochrony osób, w szczególności pracowników, podczas używania maszyny, z zastrzeżeniem,
że nie oznacza to modyfikacji takiej maszyny w sposób, który nie jest określony w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 16

Oznakowanie CE

1. Oznakowanie zgodności CE składa się z liter „CE” pokazanych w załączniku III.

2. Oznakowanie CE umieszcza się na maszynie w sposób widoczny, czytelny i trwały, zgodnie z załącz-
nikiem III.

3. Zakazane jest umieszczanie na maszynie oznakowań, znaków i napisów, które mogą wprowadzić
strony trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE lub co do obydwu. Na maszynie można
umieścić inne oznakowanie, pod warunkiem, że nie ogranicza ono czytelności, widoczności i zrozumienia
oznakowania CE.

Artykuł 17

Niezgodność oznakowania

1. Państwa Członkowskie uznają za niezgodne następujące oznakowania:

a) umieszczenie oznakowania CE zgodnie z niniejszą dyrektywą na produktach nie objętych niniejszą
dyrektywą;

b) brak oznakowania CE lub brak deklaracji zgodności WE dla maszyny;

c) umieszczenie na maszynie oznakowania innego niż oznakowanie CE, które jest zakazane zgodnie z art.
16 ust. 3.
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2. W przypadku, gdy Państwo Członkowskie stwierdza niezgodność oznakowania z odpowiednimi prze-
pisami niniejszej dyrektywy, producent lub jego upoważniony przedstawiciel jest zobowiązany do doprowa-
dzenia produktu do zgodności oraz do zaprzestania naruszenia zgodnie z warunkami ustalonymi przez to
Państwo Członkowskie.

3. W przypadku utrzymywania się niezgodności Państwo Członkowskie podejmuje wszelkie odpowiednie
środki w celu ograniczenia lub wydania zakazu wprowadzania do obrotu danego produktu, lub zapewnienia
wycofania go z obrotu zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 11.

Artykuł 18

Poufność

1. Bez uszczerbku dla istniejących przepisów i procedur krajowych w zakresie poufności, Państwa Człon-
kowskie zapewniają, że wszystkie strony oraz osoby zainteresowane stosowaniem niniejszej dyrektywy są
zobowiązane do traktowania jako poufne informacji uzyskanych podczas wykonywania swoich zadań. W
szczególności tajemnica handlowa, zawodowa i tajemnica przedsiębiorstwa powinny być traktowane jako
poufne, chyba że ujawnienie takiej informacji jest niezbędne dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób.

2. Postanowienia ust. 1 nie wpływają na zobowiązania Państw Członkowskich i jednostek notyfikowa-
nych w odniesieniu do wzajemnej wymiany informacji i wydawania ostrzeżeń.

3. Decyzje podejmowane przez Państwa Członkowskie i Komisję zgodnie z art. 9 i 11 są publikowane.

Artykuł 19

Współpraca między Państwami Członkowskimi

1. Państwa Członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia, że właściwe władze, o
których mowa w art. 4 ust. 3, współpracują ze sobą i z Komisją, oraz przekazują sobie nawzajem informa-
cje niezbędne do umożliwienia jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy.

2. Komisja zapewnia organizację wymiany doświadczeń pomiędzy właściwymi organami odpowiedzial-
nymi za nadzór rynku w celu koordynowania jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 20

Środki odwoławcze

Każdy środek podjęty zgodnie z niniejszą dyrektywą, który ogranicza wprowadzanie do obrotu lub odda-
wanie do użytku maszyn objętych niniejszą dyrektywą, zawiera wskazanie dokładnych podstaw, na których
jest oparty. O takim środku powiadamia się zainteresowaną stronę tak szybko jak to możliwe, z jednoczes-
nym poinformowaniem jej o przysługujących na mocy przepisów prawnych obowiązujących w danym Pań-
stwie Członkowskim środkach odwoławczych, oraz o terminach, w jakich skorzystanie z tych środków jest
możliwe.

Artykuł 21

Rozpowszechnianie informacji

Komisja podejmuje niezbędne środki w celu udostępnienia odpowiednich informacji dotyczących wprowa-
dzania w życie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 22

Komitet

1. Komisję wspiera komitet, zwany dalej „Komitetem”.

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z
uwzględnieniem przepisów art. 8 decyzji.
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3. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z
uwzględnieniem przepisów art. 8 decyzji.

Okres określony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.

4. Komitet ds. Maszyn przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 23

Sankcje

Państwa Członkowskie ustanawiają zasady dotyczące sankcji mających zastosowanie do naruszeń przepisów
prawa krajowego przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą i podejmują wszelkie niezbędne środki w celu
zapewnienia, że są one wykonywane. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstra-
szające. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach do … (*) oraz informują ją nie-
zwłocznie o wszelkich kolejnych zmianach mających wpływ na te przepisy.

Artykuł 24

Zmiana dyrektywy 95/16/WE

W dyrektywie 95/16/WE niniejszym wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Do celów niniejszej dyrektywy „dźwig” oznacza urządzenie podnoszące obsługujące określone
poziomy, wyposażone w podstawę ładunkową poruszającą się wzdłuż sztywnych prowadnic, nachylo-
nych do poziomu pod kątem większym niż 15, przeznaczone do transportu:

— osób,

— osób i towarów,

— wyłącznie towarów, jeżeli podstawa ładunkowa jest dostępna, to znaczy, jeżeli osoba może wejść
na nią bez trudności, i wyposażona w urządzenia sterujące umieszczone wewnątrz podstawy
ładunkowej lub w zasięgu osoby będącej wewnątrz podstawy ładunkowej.

Urządzenia podnoszące poruszające się po określonym torze, nawet jeżeli nie poruszają się po sztyw-
nych prowadnicach, uznaje się za dźwigi objęte zakresem niniejszej dyrektywy.

„Podstawa ładunkowa” oznacza część dźwigu, w której umieszcza się ludzi lub towary w celu ich pod-
noszenia lub opuszczania.

3. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

— urządzeń podnoszących, których prędkość nie jest większa niż 0,15 m/s,

— dźwigów budowlanych,

— urządzeń transportu linowego, w tym kolejek linowych,

— dźwigów specjalnie zaprojektowanych i wykonanych do zastosowań wojskowych lub policyjnych,

— urządzeń podnoszących, z których można prowadzić prace,

— górniczych urządzeń wyciągowych,

— urządzeń podnoszących przeznaczonych do podnoszenia artystów podczas występów artystycz-
nych,

— urządzeń podnoszących stanowiących wyposażenie środków transportu,

— urządzeń podnoszących połączonych z maszynami i służących wyłącznie do dostępu do miejsc
pracy, w tym punktów konserwacyjnych i kontrolnych maszyny,

— kolei zębatych,

— schodów i chodników ruchomych.”

(*) 24 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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2. Załącznik I punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

„1.2 Podstawa ładunkowa

Podstawą ładunkową w każdym dźwigu musi być kabina. Kabina ta musi być zaprojektowana i wyko-
nana tak, aby zapewnić przestrzeń oraz wytrzymałość odpowiadającą dopuszczalnej liczbie osób i udź-
wigowi ustalonemu przez instalatora dźwigu.

W przypadku, gdy dźwig jest przeznaczony do transportu osób i tam, gdzie jego wymiary na to
pozwalają, kabina musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby jej konstrukcja nie unie-
możliwiała ani nie utrudniała osobom niepełnosprawnym dostępu do niej i użytkowania jej oraz aby
umożliwić wszelkie odpowiednie przystosowanie kabiny w celu ułatwienia tym osobom korzystania z
niej.”

Artykuł 25

Uchylenie

Dyrektywa 98/37/WE niniejszym traci moc.

Odniesienia do uchylonej dyrektywy interpretowane są jako odniesienia do niniejszej dyrektywy i powinny
być odczytywane zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku XII.

Artykuł 26

Wprowadzanie w życie

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne nie-
zbędne do przestrzegania niniejszej dyrektywy do … (*) Państwa Członkowskie niezwłocznie poinformują o
tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy z mocą od … (**)

W przypadku przyjęcia przez Państwa Członkowskie tych środków, zawierają one odniesienie do niniejszej
dyrektywy lub takie odniesienie powinno być zamieszczone w ich urzędowej publikacji. Metody sporządza-
nia takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dzie-
dzinach objętych niniejszą dyrektywą wraz z tabelą pokazującą sposób w jaki przepisy niniejszej dyrektywy
odpowiadają przyjętym przepisom prawa krajowego.

Artykuł 27

Derogacja

Do … (***) Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu i oddanie do użytku przenoś-
nych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, które są zgodne z
przepisami krajowymi obowiązującymi do czasu przyjęcia niniejszej dyrektywy.

Artykuł 28

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.

(*) 24 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
(**) 42 miesiące po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
(***) 5 lat po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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Artykuł 29

Adresaci

Niniejsza dyrektywa adresowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący

W imieniu Rady
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I

ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA ODNOSZĄCE SIĘ
DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA MASZYN

ZASADY OGÓLNE

1. Producent maszyny lub jego upoważniony przedstawiciel musi zapewnić przeprowadzenie oceny
ryzyka w celu określenia wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie
do maszyny; zatem maszyna musi być zaprojektowana i wykonana z uwzględnieniem wyników oceny
ryzyka.

Za pomocą iteracyjnego procesu oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka, o którym mowa powyżej, producent
lub jego upoważniony przedstawiciel:

— określa ograniczenia dotyczące maszyny, w tym zamierzonego używania i możliwego do przewidzenia
w uzasadniony sposób niewłaściwego jej użycia;

— określa zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna i związane z tym niebezpieczne sytuacje;

— szacuje ryzyko, biorąc pod uwagę stopień możliwych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu i prawdopo-
dobieństwo ich wystąpienia;

— ocenia ryzyko, mając na celu ustalenie czy wymagane jest zmniejszenie ryzyka, zgodnie z celem niniej-
szej dyrektywy;

— eliminuje zagrożenia lub zmniejsza ryzyko związane z takimi zagrożeniami poprzez zastosowanie środ-
ków ochronnych, zgodnie z hierarchią ważności ustanowioną w sekcji 1.1.2.b).

2. Obowiązki ustanowione przez zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy dla danej maszyny istnieją odpowiednie zagrożenia, gdy jest ona
użytkowana zgodnie z warunkami przewidzianymi przez producenta lub jego upoważnionego przedstawi-
ciela, lub w możliwych do przewidzenia sytuacjach odbiegających od normy. W każdym przypadku, zasto-
sowanie mają zasady bezpieczeństwa kompleksowego określone w sekcji 1.1.2 oraz obowiązki dotyczące
oznakowania maszyn i instrukcji określone w sekcjach 1.7.3 oraz 1.7.4.

3. Zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ustanowione w niniejszym
załączniku są obowiązkowe. Jednakże, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, osiągnięcie wyznaczonych
przez nie celów może nie być możliwe. W takim przypadku, maszyna musi być zaprojektowana i wyko-
nana, na ile to możliwe, z zamiarem zbliżenia się do tych celów.

4. Niniejszy załącznik składa się z kilku części. Pierwsza część ma zakres ogólny i ma zastosowanie do
wszystkich rodzajów maszyn. Kolejne części odnoszą się do niektórych typów bardziej określonych zagro-
żeń. Niemniej jednak, sprawą zasadniczą jest przeanalizowanie niniejszego załącznika w całości, aby upew-
nić się, że spełnione zostały wszystkie odpowiednie wymagania zasadnicze. Podczas projektowania maszyn
należy wziąć pod uwagę wymagania części ogólnej oraz wymagania zawarte w jednej lub więcej pozosta-
łych części, w zależności od wyników oceny ryzyka przeprowadzonej zgodnie z pozycją 1 niniejszych zasad
ogólnych.
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