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Statut na rzecz bezpiecznej i zgodnej z normami infrastruktury niskonapięciowej 

oraz produktów do instalacji elektrycznych i systemów w Unii Europejskiej 

 

„Naszym celem są bezpieczne i zgodne z normami produkty w 

Europie!” 

 
Europejscy producenci infrastruktury elektrycznej i produktów do instalacji elektrycznych 
oraz systemów, powiązane z nimi europejskie i krajowe zrzeszenia/stowarzyszenia 
handlowe oraz akredytowane europejskie jednostki oceniające zgodność (CAB) łączą 
wysiłki, aby aktywnie działać w obszarze monitorowania rynku. Organizacje te będą 
powiadamiać odpowiednie organy zajmujące się nadzorem i monitorowaniem rynku o 
potencjalnych produktach1 niespełniających norm. Będą również wspierać te organy w 
ich działaniach kontrolnych w ramach Rozporządzenia 765/20082 w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów i uczciwej konkurencji na rynku europejskim.  
 
Wspomniani wyżej producenci, zrzeszenia/stowarzyszenia handlowe i jednostki 
oceniające zgodność (CAB) zobowiązały się do współpracy w ramach inicjatyw i działań 
w państwach europejskich w celu wykluczania z rynku produktów niebezpiecznych i 
niezgodnych z normami, jak również do współpracy na szczeblu europejskim i wspierania 
organów nadzoru i monitorowania rynku w podejmowanych przez nie działaniach3. 
Czyniąc to, uczestnicy MSSI zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania wszystkich 
norm prawa antymonopolowego w kontekście podejmowanych działań w ramach 
inicjatywy MSSI.  

 
Produkty niezgodne z normami (1) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, 

towarów, mienia oraz krajowych gospodarek i środowiska naturalnego.  

- Produkty niezgodne z normami (1) nie spełniają również wymogów dot. 

bezpieczeństwa, zdrowia, ochrony środowiska/przepisów EMC i w związku z tym 

stanowią o wiele większe niebezpieczeństwo dla ich użytkowników, nie gwarantując 

oczekiwanych parametrów.  

- Produkty elektryczne niespełniające norm na rynku europejskim szkodzą uczciwej 
konkurencji. Ich obecność negatywnie wpływa na miejsca pracy, inwestycje, innowację 
oraz cały łańcuch wartości.  

                                                      
1 Produkty niezgodne z normami nie spełniają wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa (np. dotyczących jednolitych 
standardów, których głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu). 
2 Rozporządzenie 765/2008 określa system akredytacji i nadzoru rynku przez odpowiednie organy władzy w zakresie sprzedaży produktów na 
terenie Unii Europejskiej — http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF . 
3 Dotyczy to produktów przedsiębiorstw będących członkami 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF


 
- Dystrybucja produktów, które nie spełniają norm, stanowi potencjalne zagrożenie 
zarówno dla osób, jak i mienia.  
 

Zobowiązanie producenta:  

Art 1: Bezwzględnie przestrzegać wszystkich wymogów prawa antymonopolowego w 

kontekście podejmowanych działań w ramach MSSI.  

Art. 2: Rozwijać i sprzedawać wyłącznie produkty, które spełniają wszystkie normy 

określone w stosownych przepisach prawa.  

Art. 3: Stosować najlepsze praktyki podczas oceny zgodności.  

Art. 4: Aktywnie współuczestniczyć i odpowiednio wspierać lokalne procesy operacyjne 

MSSI.  

Art. 5: Współpracować z akredytowanymi jednostkami oceniającymi zgodność (CAB).  

Art. 6: Wdrażać lokalne inicjatywy MSSI, podejmowane w państwach, gdzie producent 

wykazuje szczególną aktywność i uczestniczyć w nich.  

 

Zobowiązanie Stowarzyszenia Handlowego:  

Art 7: Bezwzględnie przestrzegać wszystkich wymogów prawa antymonopolowego w 

kontekście podejmowanych działań w ramach MSSI.  

Art. 8: Uruchomić i wspierać krajowe działania w ramach MSSI.  

Art. 9: Zapewnić funkcjonowanie stosownych reguł i procedur służących wdrożeniu i 

funkcjonowaniu MSSI na szczeblu lokalnym.  

Art 10: Zachęcać członków — producentów do uczestniczenia w lokalnych inicjatywach 

MSSI.  

 

Zobowiązanie Jednostki Oceniającej Zgodność:  

Art 11: Uzyskać i utrzymać stosowną akredytację, przyznaną przez krajowy organ 

akredytacyjny (w ramach ILAC/IAF).  

Art. 12: Bezwzględnie przestrzegać wszystkich wymogów prawa antymonopolowego w 

kontekście podejmowanych działań w ramach MSSI.  

Art. 13: Chronić marki i znaki certyfikacji przed niewłaściwym użyciem i nadużyciem. 

Dotyczy to również publikacji wykazu podmiotów, którym udowodniono naruszenie 

przepisów.  

Art. 14: Zawrzeć umowę lub nawiązać stałą współpracę z organami powołanymi do 

nadzorowania rynku lub organami celnymi.  

Art. 15: Aktywnie uczestniczyć w procesach operacyjnych MSSI na szczeblu lokalnym.  

Art. 16: Zawrzeć umowę z klientami, umożliwiającą danej jednostce oceniającej 

zgodność (CAB) ujawnianie przypadków naruszenia prawa własności intelektualnej.  

Art. 17: Uczestniczyć w inicjatywach lokalnych MSSI w państwach, w których jednostka 

oceniająca zgodność (CAB) jest szczególnie aktywna. 

 


