
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 nieukoń-
czonej z innymi dyrektywami wspólnotowymi. Odniesienia te muszą być odniesieniami do tekstów
opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5. zobowiązanie do przekazania, na uzasadniony wniosek władz krajowych, odpowiednich informacji na
temat maszyny nieukończonej. Zobowiązanie obejmuje metodę przekazania i nie narusza praw włas-
ności 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 włą-
czenia przez okres przynajmniej dziesięciu lat od daty produkcji ostatniego egzemplarza maszyny nieukoń-
czonej.

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 upoważnio-
nego 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 notyfiko-
wanej.

23.11.2006 PL C 286 E/437Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Czwartek 15 grudzień 2005


