Karta wspierania bezpiecznych oraz zgodnych z normami i przepisami prawa
produktów oraz systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz
instalacyjnej niskiego napięcia w Unii Europejskiej

“Dążymy do bezpiecznych, zgodnych z normami i przepisami
prawa produktów w Europie!”

Wytwórcy produktów i systemów z zakresu infrastruktury elektrycznej oraz instalacyjnej
niskiego napięcia, zlokalizowani w Europe oraz ich ogólnoeuropejskie i krajowe
organizacje branżowe, a także akredytowane europejskie organy oceny zgodności łączą
siły, ażeby działać proaktywnie celem monitorowania rynku w obszarze ww. produktów i
systemów. Podmioty te podejmą stosowne działania w tym zakresie poprzez
informowanie właściwych organów nadzoru rynku o produktach, co, do których
zachodzi podejrzenie ich niezgodności z normami i wymaganiami1, jak też podejmą
współpracę z tymi organami w ramach prowadzonych przez nie postępowań – w
zakresie określonym w Rozporządzeniu Nr 765/20082 – celem zapewnienia
bezpieczeństwa użytkowników oraz zachowania uczciwej konkurencji na rynku
europejskim.
Wyżej wymienieni wytwórcy, organizacje branżowe i organy oceny zgodności
zobowiązały się do współpracy w zakresie inicjatyw i działań na terenie Europy
podejmowanych w celu zwalczania obrotu rynkowego produktami niebezpiecznymi lub
niezgodnymi, do współdziałania na szczeblu ogólnoeuropejskim, a także do udzielania
wsparcia organom nadzoru rynku w zakresie wykonywania ich zadań. Podejmując
powyższe zobowiązania, wszyscy uczestnicy Market Surveillance Support Initiative
(MSSI) zobowiązują się zawsze i w pełni przestrzegać regulacji prawa ochrony
konkurencji w obszarze działań MSSI.

Produkty niezgodne1 stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, towarów, mienia
lub gospodarek krajowych, a także dla środowiska.
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produkty niezgodne to produkty niespełniające właściwych, bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Rozporządzenie Nr 765/2008 ustanawia system akredytacji i nadzoru rynku przez odpowiednie organy krajowe
odpowiedzialne za wprowadzanie produktów do obrotu w Unii Europejskiej - http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:en:PDF)
2

3. Marca 2015
CAPIEL - 17 rue de l’Amiral Hamelin - F-75016 PARYŻ
Tel: +33 145 057 162 - Faks: +33.147 046 857, email: deyraud@gimelec.fr
CECAPI - Avenue de la Joyeuse Entrée, 1 – B-1040 BRUKSELA
Tel: +322 2861234 – Faks +322 230 6908 - e-mail: cecapi@skynet.be

- Produkty niezgodne1 nie spełniają wymogów bezpieczeństwa / ochrony zdrowia /
ochrony środowiska / przepisów dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, a
tym samym jest bardziej prawdopodobne, że będą stanowić zagrożenie dla
użytkowników lub nie zapewnią oczekiwanego lub zapewnionego poziomu pracy.
- Produkty elektryczne niezgodne, które są obecne na europejskim rynku szkodzą
biznesowi. Ich obecność ma negatywny wpływ na rynek pracy, inwestycje, innowacje i
na cały powiązany łańcuch wartości.
- Dystrybucja produktów niezgodnych rodzi potencjalne zagrożenia zarówno dla osób,
jak i mienia.

ZOBOWIĄZANIE WYTWÓRCÓW:
Art. 1: Zawsze i w pełni przestrzegać regulacji prawa ochrony konkurencji w obszarze
działań MSSI
Art. 2: Opracowywać i sprzedawać produkty zgodne z wszelkimi właściwymi regulacjami
prawnymi
Art. 3: Stosować najlepsze praktyki przy ocenie zgodności
Art. 4: Aktywnie uczestniczyć i odpowiednio wspierać lokalne procesy operacyjne MSSI
Art. 5: Współpracować z akredytowanymi organami oceny zgodności
Art. 6: Przystąpić i uczestniczyć w lokalnych grupach MSSI w krajach, gdzie dany
wytwórca jest znacząco aktywny

ZOBOWIĄZANIE ORGANIZACJI BRANŻOWYCH:
Art. 7: Zawsze i w pełni przestrzegać regulacji prawa ochrony konkurencji w obszarze
działań MSSI
Art. 8: Uruchamiać i wspierać (na szczeblu krajowym) działania MSSI
Art. 9: Wdrożyć zasady i procedury celem powołania lokalnej grupy MSSI i jej dalszego
działania
Art. 10: Zachęcać swoich członków - wytwórców, do uczestnictwa w działaniach lokalnej
grupy MSSI

ZOBOWIĄZANIE ORGANÓW OCENY ZGODNOŚCI:
Art. 11: Uzyskać i utrzymywać akredytację krajowej jednostki akredytującej
(funkcjonującej w ramach międzynarodowych organizacji akredytujących ILAC/IAF) w
odpowiednim zakresie
Art. 12: Zawsze i w pełni przestrzegać regulacji prawa ochrony konkurencji w obszarze
działań MSSI
Art. 13: Chronić swoje marki i znaki certyfikacji przed ich niewłaściwym wykorzystaniem
lub nadużyciami; w tym publikować listy podmiotów, którym udowodniono takie
wykorzystania lub nadużycia
Art. 14: Posiadać umowę albo porozumienie partnerskie z organami nadzoru rynku lub
organami celnymi
Art. 15: Aktywnie uczestniczyć w działaniach lokalnej grupy MSSI
Art. 16: Zawierać ze swoimi kontrahentami stosowne umowy, pozwalające przy
zachowaniu obiektywnych kryteriów, publikować przypadki występujących naruszeń ich
praw własności intelektualnej (ang. IPR)
Art. 17: Uczestniczyć w działaniach lokalnej grupy MSSI w krajach, gdzie dany organ
oceny zgodności jest znacząco aktywny.

