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Europejska koordynacja jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE 
jest struktur¹, której g³ównym celem jest d¹¿enie do zapewnienia wysokich i jednolitych standardów 
bezpieczeñstwa wyrobów sprzedawanych na terenie ca³ej Unii Europejskiej poprzez ujednolicenie 

-

zwi¹zane z opracowywaniem i wykorzystaniem (g³ównie przez jednostki notyfikowane) zaleceñ 
do stosowania (Recommendations for Use). Artyku³ zawiera praktyczne przyk³ady rekomendacji 
szczegó³owo odnosz¹cych siê do wymagañ zasadniczych dyrektywy 2006/42/WE, m.in. w zakresie 
oceny maszyn zmodyfikowanych; mo¿liwych odstêpstw od zasady uwzglêdniania wszystkich aspek-
tów bezpieczeñstwa w ocenie typu WE, czy te¿ oceny typu WE nowych typów maszyn nieujêtych 
w standardowych normach typu C.

European coordination of notified bodies in the scope of Machinery Directive 2006/42/EC is a structure 
focused on providing and managing high safety standards in relation to products sold within the European 
Union through standardization and improvement of the activity of notified bodies that deal with machines 
conformity. This article presents goals and principles of the Horizontal Committee, which oversees and 
coordinates work of notified bodies. Preparation of documents related to Recommendations for Use are 
particularly stressed. This article also contains practical examples of such recommendations, which refer in 
detail to primary requirements of the directive, in particular regarding EC-type safety evaluations of modi-
fied machines or EC-type evaluation of new types of machines, not listed in the so-called C-type standards.

Wstêp
Dyrektywy europejskie Nowego i Global-

którzy wprowadzaj¹ do obrotu lub oddaj¹ 
do u¿ytku wyroby podlegaj¹ce tym dyrekty-
wom. W procesie tym jednostki notyfikowane 
s¹ odpowiedzialne m.in. za przeprowadzenie 

zasadniczymi wymienionych dyrektyw w za-
kresie wymaganym prawem europejskim 
(ustanowionym przez te dyrektywy). Tzw. 
Niebieski przewodnik (Blue Guide) zwraca 

przez jednostki notyfikowane incjatyw w celu 
-
-

wyrobów. Komisja Europejska z pañstwami 

realizacjê dzia³añ koordynacyjnych pomiêdzy 
jednostkami notyfikowanymi. W artykule 
przedstawiono zasady i sposoby tej koordy-

notyfikowanych w obszarze dyrektywy ma-
szynowej 2006/42/WE.

Przyjêcie przez Parlament Europejski i Radê 
UE 17 maja 2006 r. dyrektywy nr 2006/42/
WE w sprawie maszyn zmieniaj¹cej dyrek-
tywê 95/16/WE (przekszta³cenie), tzw. 
dyrektywy maszynowej1
cele: umo¿liwienie swobodnego przep³ywu 
maszyn w ramach rynku wewnêtrznego oraz 
harmonizacjê w UE wymagañ w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa w odnie-
sieniu do projektowania i budowy maszyn. 
1 Dyrektywa maszynowa nr 2006/42/WE nie jest now¹ 
dyrektyw¹ reguluj¹c¹ zakres zasadniczych wymagañ 
bezpieczeñstwa maszyn. Jest ona zmienion¹ wersj¹ 
dyrektywy  w sprawie maszyn, której pierwsza wersja 
zosta³a przyjêta w 1989 r. (dyrektywa nr 89/392/EWG, 
DzU L 183 z 27.06.1989).
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jest m.in na³o¿ony na pañstwa cz³onkowskie 

stosowania wymagañ w zakresie ochrony 

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 
-

stwa w odniesieniu do umieszczanych na rynku 

(podstawowym), a tak¿e w odniesieniu 
do wyposa¿enia wymiennego, elementów 
bezpieczeñstwa, osprzêtu do podnoszenia, 
³añcuchów, lin i pasów, od³¹czalnych urz¹dzeñ 
do mechanicznego przenoszenia napêdu 

nak³ada na producentów tych wyrobów odpo-

na pozosta³ych podmiotach uczestnicz¹cych 
w ³añcuchu dostaw tych wyrobów – tj. upo-
wa¿nionych przedstawicielach producentów, 
importerach czy dystrybutorach.

Zgodnie z ogóln¹ zasad¹, wyra¿on¹ w art. 
5 dyrektywy, ka¿da maszyna wprowadzana 

zasadnicze wymagania bezpieczeñstwa. 
-

wiednimi wymaganiami dyrektywy. Zalecanym 

-
powiednimi normami zharmonizowanymi 
(co nie zwalnia producenta od sprawdzenia, 
czy s¹ spe³nione wszystkie wymagania dyrek-
tywy). 

-

oznakowanie CE.
-

nie maszyny (jako wyrobu podlegaj¹cego 
wymaganiom tej dyrektywy) jest z³o¿one, 
w zwi¹zku z czym przedstawiona w dyrekty-
wie definicja maszyny (art. 2 lit a)) jest bardzo 
rozbudowana.

-
wadza podzia³ maszyn na dwie grupy. Pierwsz¹ 
stanowi¹ maszyny ujête w za³¹czniku IV 

-

producent lub, w szczególnych przypadkach 
(np. braku normy zharmonizowanej lub ca³-

z tak¹ norm¹), producent z udzia³em jednostki 
notyfikowanej. Do drugiej grupy nale¿¹ pozo-
sta³e maszyny, nieujête w za³¹czniku IV. W dal-

-

przeprowadzone z udzia³em jednostki notyfi-
kowanej – tj. badanie typu WE (wg za³¹cznika 

Jednostki notyfikowane bior¹ udzia³ w pro-
-

perckie”, g³ównie w „przypadkach trudnych”, 
tj. w przypadku maszyn wymienionych 
w za³¹czniku IV dyrektywy, wobec których 
nie ustanowiono norm zharmonizowanych lub 

niezgodne z takimi normami. Szczególnego 
znaczenia nabiera zatem ujednolicenie i za-

dzia³añ realizowanych w tym zakresie przez 
ró¿ne jednostki notyfikowane dzia³aj¹ce 
na obszarze Unii Europejskiej. Z jednej strony 
chodzi o zapewnienie bezstronnego i równego 
traktowania producentów, a z drugiej o za-
pewnienie jednakowo wysokiego poziomu 
bezpieczeñstwa wprowadzanych na rynek 
maszyn, potwierdzanego przez jednostki 
notyfikowane w wydawanych certyfikatach.

 W zwi¹zku z tym, w celu harmonizacji dzia-
³añ europejskich jednostek notyfikowanych 
utworzona zosta³a struktura nazwana „Euro-
pejsk¹ koordynacj¹ jednostek notyfikowanych 
w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/
WE” (NB-M). G³ówn¹ ide¹ funkcjonowania 
tej struktury jest omawianie problemów po-
wstaj¹cych w trakcie realizacji procedur oceny 

jednostkami notyfikowanymi. Warto przy tym 

koordynacyjnych jest obowi¹zkiem i jednym 
z kryteriów notyfikowania jednostki. W ramach 
tej struktury funkcjonuj¹ tzw. grupy pionowe 
(Vertical Groups) zajmuj¹ce siê problematyk¹ 
poszczególnych kategorii maszyn wymienio-
nych w za³¹czniku IV. Obecnie jest 12 takich 
grup.

W ramach europejskiej koordynacji jedno-
stek notyfikowanych w obszarze dyrektywy 
maszynowej (oznaczenie NB-M na rys.) 
funkcjonuje tak¿e Komitet Horyzontalny, który 
nadzoruje i koordynuje prace wspomnianych 
grup pionowych oraz zajmuje siê kwestiami 

-

Europejska wspiera funkcjonowanie NB-M 
-

nego, który przygotowuje prace Komitetu 
Horyzontalnego, a tak¿e sekretariatu admi-
nistracyjnego, organizuj¹cego posiedzenia, 
a tak¿e zarz¹dza przep³ywem dokumentów 
miêdzy przewodnicz¹cym KH, grupami piono-
wymi i jednostkami notyfikowanymi.

Spotkania Komitetu Horyzontalnego 

dwa razy w roku) z udzia³em delegatów 
reprezentuj¹cych jednostki notyfikowane 
krajów cz³onowskich Unii Europejskiej i krajów 
Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA). Po-
nadto na spotkaniach KH obecni s¹ przewod-
nicz¹cy grup pionowych oraz inni zaproszeni 
uczestnicy wystêpuj¹cy w roli obserwatorów, 
np. cz³onkowie komitetów normalizacyjnych 
(CEN, CENELEC), przedstawiciele rz¹dów po-
szczególnych pañstw cz³onkowskich bior¹cy 
udzia³ w pracach Komitetu ds. Maszyn, przed-
stawiciele Europejskiej Konfederacji Zwi¹zków 
Zawodowych oraz reprezentanci jednostek 
notyfikowanych z krajów ubiegaj¹cych siê 
o cz³onkostwo w Unii Europejskiej.

W zwi¹zku z tym, ¿e jednym z zadañ Ko-
mitetu Horyzontalnego jest zajmowanie siê 
problemami, z jakimi spotykaj¹ siê jednostki 
notyfikowane podczas realizacji procesów 

wymaganiami dyrektywy 2006/42/WE, 

konsultacji i wzajemnych uzgodnieñ pomiêdzy 
przedstawicielami jednostek notyfikowanych 
bior¹cych udzia³ w jego spotkaniach (w tym 
np. szybkie informowanie jednostek notyfi-
kowanych o dyskutowanych trudnych spra-

przyjmuje tzw. zalecenia do stosowania/
rekomendacje ( ). 
Zalecenia te zawieraj¹ uzgodnione w ramach 
prac grup pionowych wytyczne dotycz¹ce 
technicznych i organizacyjnych dzia³añ, które 

notyfikowane podczas prowadzonych przez 
-

je¿eli dotycz¹ wielu grup maszyn lub odnosz¹ 
siê do wymagañ dyrektywy – wtedy uzyskuj¹ 
status tzw. dokumentu poziomego (Horizontal 

); natomiast 
gdy odnosz¹ siê do jednej grupy maszyn 
(np. do obróbki drewna), wtedy uzyskuj¹ 
status tzw. dokumentu pionowego (Vertical 

).
Zasadniczo zalecenia wydawane s¹, gdy 

nie ma odpowiednich norm zharmonizowa-
nych w danym zakresie lub je¿eli istniej¹ce 

przez Komitet Horyzontalny przedstawione 
s¹ do zatwierdzenia Grupie Roboczej ds. 
Maszyn, a nastêpnie publikowane na stronie 

W przypadku przyjêcia odpowiedniej normy 
zharmonizowanej lub stosownej zmiany normy 
zharmonizowanej zalecenia s¹ wycofywane. 
Obecnie na stronie Komisji opublikowanych 
jest 13 rekomendacji horyzontalnych, opra-
cowanych i przyjêtych w latach 1998-2014, 
a tak¿e ponad 140 rekomendacji opracowa-
nych przez grupy pionowe.
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Pomimo ¿e „zalecenia do stosowania” 
nie s¹ prawnie wi¹¿¹ce, to po opublikowaniu 

odniesienia, zapewniaj¹ce jednolit¹ inter-

stosowania wymagañ dyrektywy przez jed-
nostki notyfikowane. Stanowi¹ one dodatkowe 

w stosunku do „Przewodnika dotycz¹cego 
stosowania dyrektywy 2006/42/WE w spra-

Strukturê zarz¹dzaj¹c¹ wymaganiami dyre-  
ktywy 2006/42/WE przedstawiono na ry-
sunku.

Maj¹c na uwadze to, ¿e dyrektywa maszy-

w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa 
o powszechnym zastosowaniu (uzupe³nione 
pewn¹ liczb¹ bardziej szczegó³owych wyma-
gañ dla niektórych kategorii maszyn), normy 
zharmonizowane2 s¹ opracowywane, aby 

maszyn wymagania zasadnicze dyrektywy 

w których zawarte s¹ szczegó³owe rozwi¹zania 
techniczne dotycz¹ce spe³nienia zasadniczych 
wymagañ dyrektywy w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeñstwa, maj¹ pomóc pro-
ducentom poszczególnych rodzajów maszyn 

-
maganiami zasadniczymi. W zwi¹zku z tym 
Komitet Horyzontalny wspó³pracuje tak¿e 
z komitetami normalizacyjnymi, przekazuj¹c 
im swoje uwagi dotycz¹ce norm zharmonizo-
wanych z dyrektyw¹ 2006/42/WE. D¹¿y siê 
do tego, aby wymagania zawarte w normach 

odwzorowywa³y wymagania dyrektywy, która 
– w przeciwieñstwie do norm – jest prawem 

dyrektywy, gdy nie ma to miejsca, jest karalnym 
-

praca z organizacjami normalizacyjnymi 
ma to na celu. Europejskie normy zharmoni-
zowane s¹ to normy, które zosta³y opraco-
wane na zlecenie Komisji Europejskiej przez 
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), 
Europejski Komitet Normalizacji Elektrotech-
nicznej (CENELEC) lub Europejski Instytut 

zosta³a ustalona na podstawie wymogów 
zatwierdzonych przez Komisjê Europejsk¹. 
Normy zharmonizowane s¹ przyjmowane 
zgodnie z regulaminami CEN/CENELEC/ETSI 
oraz oficjalnie przekazywane Komisji po ich za-
twierdzeniu. Wykaz norm zharmonizowanych 
jest publikowany w Dzienniku Urzêdowym UE 
2

-
-

zumieniu art. 2 pkt 9 rozporz¹dzenia (WE) nr 765/2008 

Urzêdowym Unii Europejskiej.

oraz na stronie internetowej Komisji Europej-

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego3.

zharmonizowanych norm jest dobrowolne, 

z zasadniczymi wymaganiami w zakresie 
ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa objêtymi 
ich zakresem.

Praktyczne przyk³ady rekomendacji 
szczegó³owo odnosz¹cych siê 
do wymagañ zasadniczych  

W artykule podano przyk³ady rekomen-
dacji zaaprobowanych przez Grupê Robocz¹ 
ds. Maszyn i ogólnie dostêpnych na stronie 
internetowej. Przyk³adem rekomendacji po-

-
ducenta i jednostki notyfikowanej podczas 
badania typu WE wg dyrektywy 2006/42/WE. 
Odnosi siê do postêpowania jednostki notyfi-
kowanej w przypadku oceny zmodyfikowanej 
3 Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. 

Normalizacyjnego og³asza dwa razy w roku, w drodze 
obwieszczenia, w Dzienniku Urzêdowym RP „Monitor 
Polski”, numery i tytu³y norm zharmonizowanych wraz 
z tytu³ami aktów prawnych wdra¿aj¹cych dyrektywy 

-
blikacji, a tak¿e informacje o og³oszonych przez Komisjê 

-

grudnia ka¿dego roku.

zmianami) by³a oceniana przez inn¹ jednostkê 
notyfikowan¹. Zgodnie z t¹ rekomendacj¹ 
producent dokonuj¹cy zmiany w maszynie 

-
nej oceniaj¹cej pierwotny wyrób z zapytaniem, 
czy wydany przez ni¹ certyfikat oceny typu 

do zmienionego wyrobu. Je¿eli ta jednostka 
poinformuje go, ¿e dotychczasowy certyfikat 
nie ma ju¿ zastosowania, wtedy mo¿e on 

zmienionego wyrobu, ale ju¿ jako nowy typ 
wymagaj¹cy ponownej oceny spe³nienia za-

inna jednostka notyfikowana, ale wtedy bierze 

i od niej zale¿y akceptacja i ocena wszystkich 
-

fikatów, raportów z badañ) dostarczonych 
przez producenta.

Inna rekomendacja pozioma, CNB/M/00.213, 
dotyczy zasady uwzglêdnienia wszystkich aspek-
tów bezpieczeñstwa w badaniu typu WE. Jednak 
wskazuje, ¿e mo¿liwe jest w uzasadnionych 

wp³ywem na bezpieczeñstwo wyrobu. W doku-
mencie podano przypadki mo¿liwych odstêpstw 
od zasady uwzglêdnienia wszystkich aspektów 
bezpieczeñstwa w badaniu typu WE wyrobu, np.:

• w stosunku do maszyn przeznaczonych 
do zastosowania w budynku mo¿na ograni-

Instytucje zajmuj¹ce siê dyrektyw¹ w sprawie maszyn  
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-
dzia³u 0 °C ÷ 50 °C

• je¿eli badana maszyna bêdzie u¿ytkowana 
wewn¹trz pomieszczeñ i jest przewidziana 
do zamontowania w obudowie np. o ochro-
nie IP 54 (ograniczona ochrona przed py-
³em i przed wod¹ rozbryzgiwan¹) wtedy 
nie ma uzasadnienia badanie kodu IP samej 

• 
na zak³ócenia elektromagnetyczne elementów 
uk³adu sterowania zwi¹zanych z bezpieczeñ-

-
mechaniczne.

Jednak wszystkie przyjête tego typu odstêp-

-
tów zwi¹zanych z bezpieczeñstwem nie mog¹ 

nie ma gwarancji, ¿e wymagania dotycz¹ce 
wszystkich aspektów bêd¹ spe³nione.

-
nych grup maszyn, np. do obróbki drewna. 
Dokument CNB/M/01.087 dotyczy oceny 

do pielêgnacji z elektrycznym napêdem 
akumulatorowym (fot.), nieobjêtych przez 
dan¹ normê zharmonizowan¹, poniewa¿ 
nie maj¹ do niej ca³kowicie zastosowania 

dotycz¹ce pilarek z napêdem elektrycznym 

pilarek do pielêgnacji drzew. W dokumencie 
wskazuje siê na du¿e ryzyko wykonywania 
tego typu prac z u¿yciem typowych elektrycz-
nych pilarek z kablem zasilaj¹cym. Badanie 
typu WE elektrycznych pilarek do pielêgnacji 
drzew z napêdem akumulatorowym powinno 

zastosowanie punktów norm:
• PN-EN 60745-1 i EN 60745-2-13 – dla 

wymagañ elektrycznych
• PN-EN ISO 11681-2 – dla wymagañ nie-

elektrycznych.
Dokument CNB/M/04.064 dotyczy szcze-

gó³owych wymagañ zwi¹zanych z funkcjono-
waniem urz¹dzenia zatrzymywania awaryjne-

go we wtryskarkach do tworzyw sztucznych 

-
nia zasilania urz¹dzeñ grzewczych, poniewa¿ 
nie spowoduje to w sposób natychmiastowy 
zmniejszenia ryzyka zwi¹zanego z wysok¹ 
temperatur¹ elementów maszyny. Ponadto 

-
datkowe zagro¿enia wyrzucenia (wytrysku) 

-
nie podgrzewanego przy ponownym urucho-
mieniu maszyny. Jednak w instrukcji obs³ugi 

informacje dotycz¹ce dzia³ania urz¹dzenia 
zatrzymywania awaryjnego w tym ostrze¿e-
nie, ¿e nie wy³¹cza ono zasilania ogrzewania 
maszyny.

Podsumowanie

Horyzontalnego jednostek notyfikowanych 
w obszarze dyrektywy maszynowej wzmacnia 
d¹¿enia do zapewnienia wysokich i jednolitych 
standardów bezpieczeñstwa wyrobów sprze-
dawanych na terenie ca³ej Unii Europejskiej. 
Mimo ¿e „zalecenia do stosowania” przyjmo-
wane przez ten Komitet adresowane s¹ przede 
wszystkim do jednostek notyfikowanych, 
z wypracowanych i przyjêtych przez Komitet 
Horyzontalny interpretacji poszczególnych 
aspektów zwi¹zanych z realizacj¹ procedur 

zarówno producenci, jak i u¿ytkownicy ma-
szyn. Ma to tym wiêksze znaczenie, ¿e umo¿-
liwia producentom dostêp do informacji 

problemy zwi¹zane ze spe³nianiem wymagañ 
bezpieczeñstwa produkowanych przez nich 
wyrobów.

-
nostki notyfikowane uczestnicz¹ce w pracach 

kompetencje oraz aktualn¹ wiedzê w zakresie 
najnowszych interpretacji wymagañ dyrekty-
wy oraz dostêp do informacji o dobrych prak-
tykach stosowanych przez pozosta³e jednostki, 

co wp³ywa na wiêksze zaufanie producentów 
przy zlecaniu takim jednostkom przeprowa-

Przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony 
Pracy – Pañstwowego Instytutu Badawczego 
bior¹ udzia³ zarówno w spotkaniach Komitetu 
Horyzontalnego, jak te¿ w pracach dwóch grup 
pionowych: Grupy Pionowej (VG) 1 ds. obra-
biarek do drewna oraz Grupy Pionowej (VG) 11 
ds. elementów bezpieczeñstwa stosowanych 
w maszynach. Natomiast przedstawiciele 
Urzêdu Dozoru Technicznego bior¹ udzia³ 
w pracach Grupy Pionowej (VG) 8 ds. podno-

9 ds. urz¹dzeñ podnosz¹cych stwarzaj¹cych 

Przedstawiciel Urzêdu Dozoru Technicznego 
uczestniczy ponadto w spotkaniach Komitetu 
Horyzontalnego jako obserwator z ramienia 
Grupy Roboczej ds. Maszyn.
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