
DYREKTYWA RADY 93/68/EWG 
z dnia 22 lipca 1993 r. 

(Dz. Urz. UE L 220 z 30.8.1993) 
(Wyciąg z Dz. Urz. UE z 2004 r. Polskie wydanie specjalne rozdz. 13,  t. 12, str. 173  dotyczący zmian  

dyrektywy 90/384/EWG) 
 

Artykuł 8 
 
W dyrektywie 90/384/EWG wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w całym tekście wyrażenie „znak WE” zastępuje się wyrażeniem „oznakowanie CE”; 
 
2) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Państwa Członkowskie podejmują wszystkie niezbędne działania w celu zapewnienia, że wagi 
nie mogą być wprowadzone do użytku w celach określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), chyba że spełniają 
wymogi niniejszej dyrektywy stosujące się do nich, łącznie z procedurami oceny zgodności 
określonymi w rozdziale II i mają oznakowanie CE przewidziane w art. 10.”; 
 

3) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. a) W przypadku gdy wagi podlegają przepisom innych dyrektyw dotyczących innych aspektów, 
a które także nakładają wymóg umieszczenia oznakowania CE, oznakowanie 
to wskazuje, że istnieje domniemanie spełniania przez przedmiotowe wagi przepisów zawartych 
w tych innych dyrektywach. 
 
b) Jednakże jeżeli co najmniej jedna z dyrektyw dotyczących wag pozwala producentowi w okresie 
przejściowym na wybór regulacji, oznakowanie CE wskazuje zgodność tylko z dyrektywami 
zastosowanymi przez producenta. W takim przypadku należy podać szczegółowe dane o 
zastosowanych dyrektywach, zgodnie z ich publikacją w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich, w dokumentacji, uwagach i instrukcjach towarzyszących takim wagom, wymaganych 
przez te dyrektywy.”; 

 
4) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 

„1. Państwa Członkowskie notyfikują Komisji oraz innym Państwom Członkowskim organy 
wyznaczone do przeprowadzania procedur określonych w art. 8 łącznie z zadaniami szczególnymi, 
do których przeprowadzenia organy te zostały wyznaczone, wraz z ich numerami identyfikacyjnymi 
przyznanymi im wcześniej przez Komisję. 
Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich wykaz notyfikowanych 
organów zawierający ich numery identyfikacyjne, jak również zadania, do których zostały powołane. 
Komisja zapewnia stałą aktualizację tego wykazu.”; 

 
5) w art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Zakazuje się umieszczania na wagach oznakowań, które mogłyby wprowadzać w błąd osoby 
trzecie co do oznakowania CE pod względem znaczenia i formy. Wszelkie inne oznakowania mogą 
być umieszczane na wagach, pod warunkiem że nie zmniejszają widoczności i czytelności 
oznakowania CE”; 

 
 



 
6) Artykuł 11 otrzymuje brzmienie: 
 
„Artykuł 11 
 
Bez uszczerbku dla przepisów art. 7: 
 

a) w przypadku gdy Państwo Członkowskie stwierdza, że oznakowanie CE zostało umieszczone 
bezpodstawnie, producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie jest 
zobowiązany doprowadzić wagi do zgodności w zakresie przepisów dotyczących oznakowania CE 
oraz zaprzestać naruszania prawa na warunkach określonych przez Państwo Członkowskie; 
 
b) w przypadku dalszego braku zgodności Państwo Członkowskie przyjmuje wszelkie właściwe 
środki w celu ograniczenia lub zakazu wprowadzania do obrotu przedmiotowych wag, lub 
zapewnienia wycofania ich z obrotu zgodnie z procedurami ustanowionymi w art. 7.”; 

 
7) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany: 
 
a) w ppkt 2.1 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie: 
 

„Producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie umieszcza na 
każdej wadze oznakowanie CE i oznaczenia identyfikacyjne przewidziane w załączniku IV oraz 
sporządza pisemną deklarację zgodności. 
 
Wraz z oznakowaniem CE umieszczany jest numer odróżniający organu notyfikowanego 
odpowiedzialnego za nadzór WE określony w ppkt 2.4.”; 

 
b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
 
„3. Weryfikacja WE 
 

3.1. Weryfikacja WE jest procedurą, według której producent lub jego upoważniony przedstawiciel 
mający siedzibę we Wspólnocie zapewnia i oświadcza, że wagi będące przedmiotem kontroli 
zgodnie z ppkt 3.3 są zgodne z typem zatwierdzonym w świadectwie badania typu WE i spełniają 
stosujące się do nich wymogi niniejszej dyrektywy. 

 
3.2. Producent przyjmuje wszystkie niezbędne środki w celu zapewnienia wytwarzania w procesie 
produkcyjnym wag, zgodnych, gdzie stosowne, z typem zatwierdzonym w świadectwie badania typu 
WE oraz odpowiednimi wymogami niniejszej dyrektywy, które mają do nich zastosowanie. 
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie umieszcza 
oznakowanie CE na każdej wadze i sporządza pisemną deklarację zgodności. 

 
3.3. Organ notyfikowany przeprowadza odpowiednie badania i testy w celu skontrolowania 
zgodności produktu z wymogami niniejszej dyrektywy, przeprowadzając badania i testy w 
odniesieniu do każdej z wag, wyszczególnione w ppkt 3.5. 
 
3.4. W odniesieniu do wag, które nie podlegają zatwierdzeniu typu WE, dokumenty odnoszące się 
do projektu wag, określone w załączniku III, muszą być dostępne na żądanie organu notyfikowanego. 
  
3.5. Weryfikacja przez kontrolę i badanie każdej wagi. 
 



3.5.1. W odniesieniu do każdej wagi przeprowadza się indywidualne badania i właściwe testy 
ustanowione w odpowiednich normach, określonych w art. 5 lub testy równoważne, w celu 
sprawdzenia, gdzie stosowne, zgodności tych wag z typem zatwierdzonym w świadectwie badania 
typu WE i z stosującymi się do ich wymogami niniejszej dyrektywy. 

 
3.5.2. Organ notyfikowany umieszcza swój numer identyfikacyjny lub zleca jego umieszczenie na 
każdej wadze, której zgodność z wymogami została potwierdzona i sporządza pisemne świadectwo 
zgodności odnoszące się do przeprowadzonych testów. 
 
3.5.3. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel muszą zapewnić możliwość dostarczenia na 
żądanie świadectw zgodności wydanych przez notyfikowany organ. 

 
4. Weryfikacja jednostkowa WE 
 

4.1. Weryfikacja WE jest procedurą, według której producent lub jego upoważniony przedstawiciel 
mający siedzibę we Wspólnocie, zapewnia i oświadcza, że waga całkowicie zaprojektowana do 
celów szczególnego zastosowania, która otrzymała świadectwo określone w ppkt 4.2, jest zgodna z 
wymogami niniejszej dyrektywy, stosującymi się do niej. Producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie umieszcza oznakowanie CE na wadze i sporządza 
pisemną deklarację zgodności. 

 
4.2. W stosunku do wag organ notyfikowany przeprowadza badania i właściwe testy ustanowione w 
odpowiednich normach, określonych w art. 5, lub testy równoważne, w celu zapewnienia zgodności 
tych wag z odpowiednimi wymogami niniejszej dyrektywy. Organ notyfikowany umieszcza swój 
numer identyfikacyjny lub zleca jego umieszczenie na wadze, której zgodność z wymogami została 
potwierdzona i sporządza pisemne świadectwo zgodności odnoszące się do przeprowadzonych 
testów. 

 
4.3. Dokumentacja techniczna odnosząca się do projektu wagi, określona w załączniku III, ma na 
celu umożliwienie oceny zgodności z wymaganiami niniejszej dyrektywy, jak również zrozumienia 
projektu, procesu produkcyjnego oraz działania wagi. Musi być udostępniona organowi 
notyfikowanemu. 

 
4.4. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel muszą zapewnić możliwość dostarczenia na 
żądanie świadectw zgodności wydanych przez notyfikowany organ.”; 

 
 
c) ppkt 5.3.1 i 5.3.2 otrzymują brzmienie: 
 

„5.3.1. W przypadku gdy producent występował o przeprowadzenie w dwóch etapach jednej z 
procedur wymienionych w ppkt 5.1 i gdy te dwa etapy przeprowadzane będą przez różne strony, 
waga, która przeszła przez pierwszy etap procedury, musi mieć numer identyfikacyjny 
notyfikowanego organu, który uczestniczył w tym etapie. 

 
5.3.2. Strona, która przeprowadziła pierwszy etap procedury, wydaje dla każdej z wag świadectwo, 
zawierające dane niezbędne do zidentyfikowania wagi i wyszczególnienie badań i testów, które 
zostały przeprowadzone. Strona, która przeprowadza drugi etap tej procedury, 
wykonuje badania i testy, które nie zostały wcześniej przeprowadzone. 
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel muszą zapewnić możliwość dostarczenia na żądanie 
świadectw zgodności wydanych przez notyfikowany 
organ.”; 



 
d) ppkt 5.3.4 otrzymuje brzmienie: 
 

„5.3.4. Oznakowanie CE umieszczane jest na wadze po zakończeniu drugiego etapu wraz z 
numerem identyfikacyjnym organu notyfikowanego, który uczestniczył w drugim etapie.”; 

 
8) w załączniku IV ppkt 1.1 otrzymuje brzmienie: 
 

a) lit. a) otrzymuje brzmienie: 
 
„a)  –– oznakowanie CE składające się z symbolu »CE«, jak określono w załączniku IV, 

 –– numer(-y) identyfikacyjny(-e) notyfikowanego organu(-ów) przeprowadzającego(-ych)    
nadzór WE lub weryfikację WE.  

 
Oznakowanie i oznaczenia informacyjne umieszczone na wadze są wyraźnie zgrupowane razem;”; 
 
b) w ust. 2 po tiret szóstym dodaje się tiret w brzmieniu: 
 

„— dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało umieszczone,”; 
 
9) załącznik VI otrzymuje brzmienie: 
 

„ZAŁĄCZNIK VI 
 
OZNAKOWANIE ZGODNOŚCI CE 
 
— Oznakowanie zgodności CE składa się z liter »CE« w następującej formie: 
 

         
 

— W przypadku zmniejszania lub powiększania oznakowania CE proporcje powyższego rysunku 
muszą być zachowane. 
 
— Różne elementy oznakowania CE muszą mieć wyraźnie takie same wymiary pionowe, które nie 
mogą być mniejsze niż 5 mm.” 

 


