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Jest to jedna z najważniejszych dyrektyw tzw. “Nowego Podejścia” do harmonizacji 

przepisów technicznych w Unii Europejskiej, gdyż dotyczy bardzo dużej grupy wyrobów 

(urządzenia  mogące powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub na których działanie 

mogą mieć wpływ takie zakłócenia).  

 

Każdy polski eksporter, który zamierza wprowadzić na rynek UE urządzenia podlegające tej 

dyrektywie, musi spełnić jej wymagania i oznaczyć swoje wyroby oznakowaniem “CE”. Od 

dnia wstąpienia Polski do UE (czyli 1 maja 2004 r.) wymagania tej dyrektywy zaczną 

obowiązywać również w kraju, w związku z tym zapoznanie się z nią z wyprzedzeniem jest 

istotne również dla tych producentów, którzy nie eksportują na rynek UE.  

 

Dyrektywa adresowana jest do państw członkowskich Unii Europejskiej, które zobowiązane 

zostały do wprowadzenia jej postanowień do swoich krajowych systemów prawa. W praktyce 

oznacza to, że przepisy tej dyrektywy obowiązują jednolicie we wszystkich państwach 

należących do UE, jednakże w każdym z nich mogą mieć postać innego aktu prawnego, 

oczywiście w języku urzędowym obowiązującym w danym państwie. 

 

Dyrektywa została przyjęta w 1989 r. pod tytułem “Dyrektywa Rady 89/336/EWG z 3 maja 

1989 r. o zbliżeniu praw państw członkowskich dotyczących kompatybilności 

elektromagnetycznej” i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich OJ 

nr L139 z 23.05.1989 r. str.19. 

Dyrektywa została znowelizowana kolejno dyrektywami 91/263/EWG, 92/31/EWG oraz 

93/68/EWG.  

 

Zakres 

 

Dyrektywa dotyczy urządzeń, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne lub na 

których działanie mogą mieć wpływ takie zakłócenia. Na użytek dyrektywy “urządzenia” 

oznaczają wszystkie elektryczne i elektroniczne aparaty, instalacje i systemy, które zawierają 

podzespoły elektryczne i/lub elektroniczne. Zakłócenie elektromagnetyczne oznacza każde 

zjawisko elektromagnetyczne, które może pogorszyć działanie aparatu, instalacji lub systemu 

(np. szum elektromagnetyczny, niepożądany sygnał lub zmiana medium propagacyjnego). 

 

W Załączniku III do dyrektywy wymienione są przykładowo urządzenia, do których ma ona 

zastosowanie: 

- domowe odbiorniki radiowe i telewizyjne, 

- przemysłowe urządzenia produkcyjne, 

- urządzenia radiokomunikacji ruchomej, 

- komercyjne urządzenia radiokomunikacji ruchomej i radiotelefonii, 

- aparaty i urządzenia medyczne i naukowe, 

- urządzenia informatyczne, 



- urządzenia gospodarstwa domowego i elektroniczne wyposażenie gospodarstw 

domowych, 

- urządzenia radiowe lotnicze i morskie, 

- elektroniczne urządzenia do nauczania, 

- sieci i urządzenia telekomunikacyjne, 

- dyfuzyjne nadajniki radiowe i telewizyjne, 

- lampy fluoroscencyjne i inne źródła światła. 

 

Z zakresu obowiązywania dyrektywy wyłączone są urządzenia, dla których wymagania 

dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej zostały określone w całości lub częściowo 

innymi, szczegółowymi dyrektywami. Są to: 

- samochody i inne pojazdy drogowe (dyrektywa 72/245/EWG), 

- urządzenia medyczne (dyrektywa 93/42/EWG), 

- aktywne implanty medyczne (dyrektywa 90/385/EWG), 

- wyposażenie morskie (dyrektywa 96/98/WE), 

- wyposażenie samolotów (rozporządzenie 3922/91), 

- nieautomatyczne urządzenia wagowe (dyrektywa 90/384/EWG – jedynie w zakresie 

odporności na zakłócenia, wytwarzanie zakłóceń nadal regulowane jest dyrektywą 

89/336/EWG), 

- ciągniki rolnicze i leśne (dyrektywa 75/322/EWG – jedynie w zakresie wytwarzania 

zakłóceń, odporność na zakłócenia regulowana jest dyrektywą 89/336/EWG). 

 

Zasadnicze wymagania bezpieczeństwa 

 

Zasadnicze wymagania, które muszą spełniać urządzenia podlegające dyrektywie 

sformułowane są bardzo ogólnie. Urządzenia powinny być tak zbudowane, aby: 

- wytwarzane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne nie przekraczały poziomu, 

pozwalającego urządzeniom radiowym i telekomunikacyjnym oraz innym na pracę 

zgodną z ich przeznaczeniem, 

- miały poziom samoistnej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne wystarczający do 

umożliwienia pracy zgodnej z ich przeznaczeniem.  

 

Normy zharmonizowane 

 

Zasadnicze wymagania mają charakter bardzo ogólny. Ich konkretyzacją są normy 

zharmonizowane EN, opracowywane przez CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny 

Elektrotechniki). Listy tych norm publikowane są w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, a same normy wprowadzane są do systemów norm technicznych państw 

członkowskich UE.  

 

Dyrektywa zawiera domniemanie, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami 

zawartymi w dyrektywie, jeżeli jest produkowane zgodnie z: 

- normami krajowymi odpowiadającymi normom zharmonizowanym EN, których symbole 

zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich; 

- normami krajowymi uznanymi przez państwo członkowskie za właściwe, w przypadkach, 

gdy nie istnieją odpowiednie normy zharmonizowane EN (sytuacja taka nie występuje w 

praktyce). 

Wykaz polskich wersji norm zharmonizowanych dla poszczególnych dyrektyw (w tym do tej) 

został opublikowany w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 

29 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 46 z 2003 r. poz. 693, z dnia 9.10.2003 r.) 



 

Stwierdzenie zgodności z dyrektywą 

 

Dyrektywa przewiduje trzy procedury służące do stwierdzenia zgodności urządzenia z jej 

wymaganiami. Do wypełnienia tych procedur zobowiązany jest producent, jego upoważniony 

przedstawiciel na obszarze Unii Europejskiej lub osoba wprowadzająca urządzenie na rynek, 

gdy ani producent ani jego przedstawiciel nie mają siedziby na obszarze UE. 

 

1. Urządzenie produkowane jest zgodnie z normami zharmonizowanymi EN. 

W tym przypadku należy: 

- wystawić deklarację zgodności EC, która musi być przechowywana przez okres 10 lat od 

wprowadzenia urządzenia na rynek, 

- umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności “CE”. 

 

2. Przy produkcji urządzenia nie zastosowano norm zharmonizowanych EN, zastosowano je 

tylko częściowo, lub normy takie nie istnieją. 

W tym przypadku należy: 

- przygotować dokumentację techniczno-konstrukcyjną oraz raport techniczny lub 

certyfikat, uzyskane od kompetentnej jednostki. (Kompetentne jednostki wyznaczane są 

przez państwa członkowskie spośród jednostek spełniających kryteria podane w 

Załączniku II do dyrektywy). 

- wystawić deklarację zgodności EC, 

- umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności “CE”. 

Dokumentacja oraz deklaracja musi być przechowywana przez okres 10 lat od 

wprowadzenia urządzenia na rynek. 

 

3. Urządzenie jest urządzeniem przeznaczonym do radiokomunikacji zgodnie z definicją 

zawartą w Konwencji Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego ITU. 

W tym przypadku należy: 

- uzyskać certyfikat badania typu EC wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. (Jednostki 

notyfikowane wyznaczane są przez państwa członkowskie zgodnie z opisaną w 

dyrektywie procedurą; ich lista publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 

Europejskich), 

- wystawić deklarację zgodności EC (przechowywaną przez okres 10 lat), 

- umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności “CE”. 

 

Oznakowanie “CE” 

 

Oznakowanie zgodności “CE” składa się z inicjałów CE zgodnie z wzorem podanym w 

Załączniku I do dyrektywy. Powinno być umieszczane na urządzeniach lub na opakowaniu, 

instrukcji lub świadectwie gwarancji. Inne znaki mogą być umieszczane, o ile nie wpłynie to 

ujemnie na czytelność oznakowania “CE”. 

 

Wprowadzanie na rynek 

 

Wyrób, który spełnia wymagania Dyrektywy może być wprowadzony na rynek dowolnego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jednakże Dyrektywa upoważnia państwa 

członkowskie do podjęcia środków mających na celu zapobieganie wprowadzaniu na rynek 

wyrobów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i oznaczonych znakiem "CE" 

bezpodstawnie. 



 

Wprowadzanie dyrektywy do polskiego prawa 

 

Jednym z najistotniejszych warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest pełne 

dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego, w tym również w zakresie objętym 

dyrektywami Nowego Podejścia, a wśród nich dyrektywą dotyczącą kompatybilności 

elektromagnetycznej 89/336/EWG. 

  

Ramy prawne do wprowadzenia w Polsce dyrektyw Nowego Podejścia stworzyła Ustawa z 

28 kwietnia 2000r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw 

(Dz.U. z 2000r. nr 43, poz. 489 z późniejszymi zmianami). Ustawa miała charakter ramowy, 

zawierała opis podstawowych pojęć i mechanizmów, natomiast wdrażanie konkretnych 

dyrektyw pozostawiała wydanym z jej upoważnienia rozporządzeniom Rady Ministrów lub 

odrębnym ustawom. 

 

W odniesieniu do dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej było to rozporządzenie 

Rady Ministrów z 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny 

zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności 

elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury (Dz.U. z 2002 nr 117 poz. 1008 z 

25 lipca 2002 r., z późn. zmianą). Rozporządzenie to miało wejść w życie 1 stycznia 2003 r. 

Obejmowało ono jedynie procedury oceny zgodności, natomiast zasadnicze wymagania 

zawarte były i są w ustawie “Prawo Telekomunikacyjne”. 

 

Jednakże 7 października 2002 r. ukazała się w dzienniku ustaw nowa ustawa o systemie 

oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360, z późn. zmianami), 

która zastąpiła poprzednią ustawę z dniem 1 stycznia 2003 r. Przewidziane w niej zmiany są 

dość liczne, dlatego zdecydowano się przygotować zupełnie nową ustawę, a nie nowelizować 

dotychczasową. Zmiany te mają charakter porządkujący i uzupełniający. Bardzo istotne są 

jednak przepisy przejściowe i końcowe. W artykule 65 zapisano, że przepisy nakładające na 

producentów obowiązek dokonywania oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi 

wymaganiami (zawarte w art. 6-8) stosuje się od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w 

Unii Europejskiej. 

 

Z upoważnienia nowej ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r wydano nowe 

rozporządzenia wprowadzające do polskiego prawa dyrektywy Nowego Podejścia. W 

odniesieniu do dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej jest to rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności 

aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej 

oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90 z 2003 r. poz. 848). Rozporządzenie to wchodzi w 

życie w dniu uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej, co nastąpi 1 maja 

2004 r. Od tego dnia wprowadzane na polski rynek wyroby, które podlegają temu 

rozporządzeniu będą musiały posiadać oznakowanie “CE”. 

 

Źródła informacji: 

 

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona dyrektywie o kompatybilności 

elektromagnetycznej: 

http://www.europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/index.htm 

 



Polskie tłumaczenie dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej można ściągnąć ze 

strony: 

http://www.udt.gov.pl  

(Integracja, Akty Prawne UE) 

 

Teksty aktualnie obowiązujących polskich aktów prawnych można ściągnąć ze strony Sejmu: 

http://www.sejm.gov.pl/wyszukiwanie/szukaj.html  

(Baza danych: Internetowy System Informacji Prawnej) 

 

Dodatkowe wyjaśnienia: Centrum Euro Info w Gdańsku (tel. 58 347-03-40). 

 


