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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2006

z dnia 29 września 2006 r.

Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją
Szwajcarską w sprawie wzajemnego uznawania dotycząca wprowadzenia zmian do rozdziału 11

załącznika 1

(2006/798/WE)

KOMITET,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie wzajemnego
uznawania w odniesieniu do oceny zgodności („Umowa”) podpisaną w dniu 21 czerwca 1999 r.,
w szczególności jej art. 10 ust. 5;

Wspólnota Europejska wprowadziła nową dyrektywę 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1)
w sprawie przyrządów pomiarowych, Szwajcaria, ze swojej strony, wprowadziła takie zmiany do swoich
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, że przepisy te uznaje się za równoważne,
zgodnie z art. 1 ust. 2 Umowy, z wymienionym aktem prawodawstwa Wspólnoty Europejskiej;

Rozdział 11 dotyczący przyrządów pomiarowych w załączniku 1 powinien zostać zmieniony, aby odzwier-
ciedlić obecną sytuację;

zgodnie z art. 10 ust. 5 Komitet może, na wniosek jednej ze stron, zmienić załącznik 1 do tej Umowy:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1) W rozdziale 11 (Przyrządy pomiarowe) załącznika 1 do wymienionej Umowy wprowadza się zmiany
zgodnie z przepisami ustanowionymi w załączniku A do niniejszej decyzji.

2) Niniejsza decyzja, sporządzona w dwóch egzemplarzach, jest podpisana przez przedstawicieli Komitetu,
którzy są upoważnieni do działania w imieniu Stron. Niniejsza decyzja obowiązuje od daty złożenia
ostatniego z wymienionych podpisów.

Podpisano w Bernie, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Heinz HERTIG

Podpisano w Brukseli, dnia 27 września 2006 r.

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Andra KOKE
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(1) Dz.U. L 135 z 30.4.2004, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

Treść rozdziału 11 (Przyrządy pomiarowe) załącznika 1 (Sektory produktów) zostaje skreślona i zastąpiona następującym
tekstem:

„S E K C J A I

Przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne

Postanowienia objęte artykułem 1 ustęp 1

Wspólnota Europejska Dyrektywa Rady 71/347/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
pomiaru gęstości zboża w stanie zsypnym (Dz.U. L 239 z 25.10.1971,
str. 1), z późniejszymi zmianami

Dyrektywa Rady 71/349/EWG z dnia 12 października 1971 r. w sprawie
zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wzor-
cowania zbiorników statków (Dz.U. L 239 z 25.10.1971, str. 15),
z późniejszymi zmianami.

Dyrektywa Rady 76/765/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżania
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących alkoholomierzy
i densymetrów do alkoholu (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 143),
z późniejszymi zmianami.

Dyrektywa Rady 86/217/EWG z dnia 26 maja 1986 r. w sprawie zbliżenia
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do manometrów do
opon pojazdów silnikowych (Dz.U. L 152 z 6.6.1986, str. 48),
z późniejszymi zmianami.

Dyrektywa Rady 75/106/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbli-
żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do objętoś-
ciowego uzupełniania niektórych płynów w opakowaniach jednostkowych
(Dz.U. L 42 z 15.2.1975, str. 1), z późniejszymi zmianami.

Dyrektywa Rady 75/107/EWG z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie zbli-
żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do butelek
wykorzystywanych jako pojemniki pomiarowe (Dz.U. L 42 z 15.2.1975,
str. 14), z późniejszymi zmianami.

Dyrektywa Rady 76/211/EWG z dnia 20 stycznia 1976 r. w sprawie zbli-
żania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do paczko-
wania według masy lub objętości niektórych produktów w opakowaniach
jednostkowych (Dz.U. L 46 z 21.2.1976, str. 1), z późniejszymi zmianami.

Dyrektywa Rady 80/232/EWG z dnia 15 stycznia 1980 r. w sprawie zbli-
żenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do nominal-
nych ilości i nominalnych pojemności dopuszczalnych w odniesieniu do
niektórych produktów w opakowaniach jednostkowych (Dz.U. L 51
z 25.2.1980, str. 1), z późniejszymi zmianami.

Szwajcaria Rozporządzenie z dnia 8 czerwca 1998 r. dotyczące pomiaru i zgłaszania
ilości towarów w handlu (RS 941.281), z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie z dnia 12 czerwca 1998 r. w sprawie przepisów technicz-
nych dotyczących zgłaszania ilości przemysłowych opakowań jednostko-
wych (RS 941.281.1), z późniejszymi zmianami.

Postanowienia objęte artykułem 1 ustęp 2

Wspólnota Europejska Dyrektywa 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (2004/22/WE) (Dz. U. L 135
z 30.4.2004), z późniejszymi zmianami

Dyrektywa 1999/103/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
24 stycznia 2000 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG z dnia
20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow-
skich odnoszących się do jednostek miar (Dz.U. L 34 z 9.2.2000, str. 17).

PL24.11.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 325/23



Dyrektywa Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do wspólnych przepisów
dotyczących przyrządów pomiarowych oraz metod kontroli metrologicznej
(71/316/EWG), ostatnio zmieniona dyrektywą Rady nr 88/665/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. (Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 42).

Dyrektywa Rady z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników prosto-
padłościennych od 5 do 50 kilogramów średniej klasy dokładności oraz
odważników walcowych od 1 grama do 10 kilogramów średniej klasy
dokładności (71/317/EWG) (Dz.U. L 202 z 6.9.1971, str. 14).

Dyrektywa Rady z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do odważników od
1 mg do 50 kg o dokładności większej niż średnia (74/148/EWG)
(Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 3)

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do tablic alkoholometrycz-
nych (76/766/EWG) (Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 149).

Szwajcaria Ustawa federalna z dnia 9 czerwca 1977 r. w sprawie systemu miar i wag
(RO 1977 2394), ostatnio zmieniona w dniu 18 czerwca 1993 r. (RO
1993 3149)

Rozporządzenia z dnia 23 listopada 1994 r. w sprawie jednostek miar (RO
1994 3109)

Rozporządzenie z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczące przyrządów pomia-
rowych (RO 2006 1453)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
16 kwietnia 2004 r. w sprawie wag nieautomatycznych (RO 2004 2093)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie przyrządów do pomiaru długości (RO 2006)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie miar objętości (RO 2006 1525)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie systemu miar cieczy innych niż woda (RO
2006 1533)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie wag automatycznych (RO 2006 1545)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie przyrządów pomiarowych do energii cieplnej
(RO 2006 1569)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie przyrządów pomiarowych do gazu (RO
2006 1591)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie przyrządów pomiarowych do gazów spali-
nowych z silników spalinowych (RO 2006 1599)

Rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Policji z dnia
19 marca 2006 r. w sprawie przyrządów pomiarowych do energii i mocy
elektrycznej (RO 2006 1613)

Rozporządzenie z dnia 15 sierpnia 1986 r. w sprawie odważników (RO
1986 2022), ostatnio zmienione 21 listopada 1995 r. (RO 1995 5646)
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S E K C J A I I

Organy oceny zgodności

Komitet ustanowiony na mocy artykułu 10 niniejszej Umowy opracowuje i uaktualnia, zgodnie z procedurą określoną
w artykule 11 Umowy, wykaz organów oceny zgodności.

S E K C J A I I I

Organy wyznaczające

Postanowienia objęte artykułem 1 ustęp 1

Wspólnota Europejska:

— Belgia: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

— Dania: National Agency for Enterprise and Housing

— Niemcy:

— Grecja: Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

— Hiszpania: Ministerio de Fomento

— Francja: Przyrządy pomiarowe:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction de l'action
régionale et de la petite et moyenne industrie – Sous-direction de la métro-
logie

Opakowania jednostkowe:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie – Direction générale
de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes

— Irlandia:

— Włochy:

— Luksemburg:

— Niderlandy: Minister van Economische Zaken

— Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

— Portugalia:

— Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

— Szwecja: W ramach rządu Szwecji:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

W odniesieniu do dyrektywy 75/33/WE i dyrektywy 79/830/EWG:
Boverket

W odniesieniu do dyrektywy 77/95/EWG: Vägverket

— Zjednoczone Królestwo: Department of Trade and Industry

Szwajcaria: Swiss Federal Office of Metrology (METAS)
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Postanowienia objęte artykułem 1 ustęp 2

Wspólnota Europejska:

— Belgia: Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken

— Dania: National Agency for Enterprise and Housing

— Niemcy:

— Grecja: Ministry of Development, General Secretariat of Consumer

— Hiszpania: Ministerio de Fomento

— Francja:

— Irlandia:

— Włochy:

— Luksemburg:

— Niderlandy: Minister van Economische Zaken

— Austria: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

— Portugalia:

— Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

— Szwecja: W ramach rządu Szwecji:

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

W odniesieniu do dyrektywy 75/33/WE i dyrektywy 79/830/EWG:
Boverket

W odniesieniu do dyrektywy 77/95/EWG: Vägverket

— Zjednoczone Królestwo: Department of Trade and Industry

Szwajcaria: Swiss Federal Office of Metrology (METAS)

S E K C J A I V

Specjalne zasady odnoszące się do wyznaczania organów oceny zgodności

W zakresie wyznaczania organów oceny zgodności, organy wyznaczające przestrzegają zasad ogólnych zawartych
w załączniku 2 i w załączniku V do dyrektywy 90/384/EWG oraz w art. 12 dyrektywy 2004/22/WE, w odniesieniu
do produktów objętych tymi dyrektywami.

S E K C J A V

Postanowienia uzupełniające

1. Wymiana informacji

Organy oceny zgodności wymienione w sekcji II dostarczają okresowo państwom członkowskim i właściwym
organom szwajcarskim informacje przewidziane w podpunkcie 1.5 załącznika II do dyrektywy 90/384/EWG.

Organy oceny zgodności wymienione w sekcji II mogą przedłożyć wniosek o informacje przewidziane
w podpunkcie 1.6 załącznika II do dyrektywy 90/384/EWG.
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2. Opakowania jednostkowe

Szwajcaria uznaje kontrole przeprowadzone zgodnie z przepisami prawodawstwa wspólnotowego wymienionymi
w sekcji I przez organy Wspólnoty wymienione w sekcji II w przypadku wprowadzenia do obrotu na terenie
Szwajcarii jednostkowych opakowań wspólnotowych.

W zakresie kontroli statystycznych ilości zgłaszanych na opakowaniach, Wspólnota Europejska uznaje szwajcarskie
metody ustanowione w artykułach 24–40 rozporządzenia w sprawie przepisów technicznych dotyczących zgła-
szania ilości na przemysłowych opakowaniach jednostkowych (RS 941.281.1) za równoważne wspólnotowej meto-
dzie ustanowionej w załączniku II do dyrektyw 75/106/EWG i 76/211/EWG, zmienionych dyrektywą 78/891/EWG.
Producenci szwajcarscy, których opakowania jednostkowe są zgodne z prawodawstwem wspólnotowym i zostały
poddane kontroli zgodnie ze szwajcarską metodą, umieszczają znak »e« na swoich produktach wywożonych do WE.

3. Oznakowanie

3.1. Do celów niniejszej Umowy, przepisy dyrektywy 71/316/EWG odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

a) W załączniku I pkt 3.1 tiret pierwsze oraz w załączniku II pkt 3.1.1.1. lit. a) tiret pierwsze, w tekście umie-
szczonym w nawiasie dodaje się następujący tekst: »CH – Szwajcaria«.

b) Rysunki, w których mowa w załączniku II pkt 3.2.1 są uzupełnione literami niezbędnymi do przedstawienia
znaku »CH«.

3.2. W drodze odstępstwa od postanowień art. 1 niniejszej Umowy, zasady dotyczące oznakowania przyrządów pomia-
rowych wprowadzonych na rynek Szwajcarii są następujące:

Oznakowanie, które należy umieścić to oznakowanie CE i dodatkowe oznakowanie systemu miar i wag lub krajowy
znak zainteresowanego państwa członkowskiego WE, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku I pkt 3.1 tiret
pierwsze oraz w załączniku II pkt 3.1.1.1. tiret pierwsze dyrektywy 71/316/EWG.

4. Przyrządy pomiarowe objęte dyrektywą 2004/22/WE

4.1. Wymiana informacji, nadzór rynku i współpraca administracyjna

Zgodnie z przepisami art. 18 dyrektywy 2004/22/WE, właściwe organy państw członkowskich i Szwajcarii wspo-
magają się wzajemnie w wypełnianiu obowiązków, mających na celu nadzór rynku.

W szczególności właściwe organy wymieniają:

— informacje dotyczące stopnia spełniania przez badane przez nie przyrządy przepisów dyrektywy 2004/22/WE,
a także wyniki takich badań;

— certyfikaty badań typu WE i badania projektu wraz z załącznikami do nich, wydane przez jednostki notyfiko-
wane oraz dodatki, poprawki i wycofania, związane z certyfikatami już wydanymi;

— zatwierdzenia systemów jakości wydane przez jednostki notyfikowane oraz informacje dotyczące odrzuconych
lub wycofanych systemów jakości;

— raporty oceniające opracowane przez jednostki notyfikowane, na żądanie innych organów.

Państwa członkowskie i Szwajcaria zapewniają, że wszelkie niezbędne informacje związane z certyfikatami
i zatwierdzeniami systemu jakości są udostępniane jednostkom przez nie notyfikowanym.

Każda Strona informuje drugą Stronę, jakie właściwe organy wyznaczyła do takiej wymiany informacji.

4.2. Dokumentacja techniczna i deklaracja zgodności

Producentom, ich upoważnionym przedstawicielom lub osobom odpowiedzialnym za wprowadzenie produktów do
obrotu wystarcza posiadanie dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności wymaganej przez organy krajowe do
celów kontroli będących do ich dyspozycji na terytorium jednej ze Stron przez okres co najmniej dziesięciu lat od
ostatniej daty wytworzenia produktu.

Niniejszym Strony zobowiązują się do przesyłania wszystkich właściwych dokumentów technicznych na wniosek
organów drugiej Strony.”
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