
OZNAKOWANIE 

Czym jest oznakowanie CE?

Wspólny rynek europejski 1 oferuje konsumentom ogromne 
korzyści. Przywykliśmy już do różnorodności oferty, jednak 
jako konsumenci oczekujemy, że nabywane przez nas pro-
dukty będą bezpieczne. 

Tworząc wspólny rynek, Unia Europejska (UE) wprowadziła 
w życie specjalne przepisy dotyczące bezpieczeństwa nie-
których kategorii sprzedawanych towarów. Przepisy te wy-
kraczają poza ogólne wymagania bezpieczeństwa, którym 
podlegają wszystkie produkty.

Zgodnie z tymi przepisami producenci muszą wyraźnie za-
deklarować, że ich produkty są bezpieczne. Deklaracja ta 
obejmuje umieszczenie oznakowania CE na danym produk-
cie. Importerzy są zobowiązani zweryfikować, czy producent 
podjął niezbędne kroki w celu wypełnienia tej deklaracji, na-
tomiast dystrybutorzy muszą dołożyć starań, aby produkty, 
które nie są bezpieczne, zostały wycofane.

Warto wiedzieć, że oznakowanie CE nie wskazuje, że dany 
produkt został zatwierdzony jako bezpieczny przez Unię Eu-
ropejską lub inne władze, ani nie określa jego pochodzenia!

Jaką rolę spełniają 
władze publiczne?

Odpowiedzialność za wprowadzanie na rynek produktów 
bezpiecznych i spełniających wymagania spoczywa na pro-
ducentach, importerach i dystrybutorach. Niestety, wśród 
nich są też tacy, którzy do reguł stosują się wyłącznie w przy-
padku realnego zagrożenia karą.

Dlatego też kraje europejskie ustanowiły organy nadzorują-
ce rynek. Do nich należy monitorowanie rynku i jak najlepsza 
ochrona konsumentów przed niebezpiecznymi produktami. 
Dokonują tego poprzez przeprowadzanie inspekcji u produ-
centów, importerów i dystrybutorów, sprawdzanie i testowa-
nie produktów oraz podejmowanie odpowiednich działań w 
przypadku łamania reguł. Do takich działań należy wycofy-
wanie niebezpiecznych produktów z półek sklepowych i od 
konsumentów, niszczenie niebezpiecznych produktów oraz 
nakładanie kar pieniężnych i innych sankcji.

Ponadto, władze poszczególnych krajów informują się na-
wzajem w przypadku działań podejmowanych przeciw pro-
duktom niebezpiecznym. Dzielą się tymi informacjami za 
pomocą systemu szybkiego ostrzegania o nazwie RAPEX. 
Umożliwia to innym krajom europejskim podejmowanie po-
dobnych działań.

Władze krajowe zobowiązane są także reagować na skargi 
konsumentów dotyczące problemów z bezpieczeństwem 
danych produktów.

1   Rynek/kraje europejskie to państwa 
członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje 
należące do EFTA, tj. Norwegia,
 Islandia i Liechtenstein.

Jak działa 
ten system?

Producenci muszą zapewnić, że ich produkty 
spełniają odpowiednie wymagania bezpieczeń-
stwa. Dokonują tego, na przykład, poprzez oszaco-
wanie potencjalnego ryzyka oraz testowanie próbek 
danego produktu. Kolejnym krokiem jest umieszczenie 
oznakowania CE na produkcie.

Bezpieczeństwo niektórych produktów, niosących ze sobą 
większe ryzyko, takich jak grzejniki gazowe czy piły mecha-
niczne, nie może być sprawdzane wyłącznie przez produ-
centa. W takich przypadkach kontrola bezpieczeństwa jest 
przeprowadzana przez niezależne organizacje wyzna-
czone do tego celu przez władze krajowe. Dopiero wtedy 
producent umieszcza oznakowanie CE na produkcie.



Zaangażowanie Europy 
na rzecz bezpiecznych 
produktów

Chociaż większość europejskich producentów, importe-
rów oraz dystrybutorów przestrzega reguł bezpieczeń-
stwa, konsumenci również odgrywają istotną rolę w tym 
procesie.

Zawsze kupuj produkty z pewnych źródeł i u wiary-
godnych dystrybutorów internetowych. Oni troszczą 
się o jakość sprzedawanych produktów i zazwyczaj ak-
ceptują zwroty. Nieuczciwi sprzedawcy na ogół ignorują 
zasady zdrowia i bezpieczeństwa i mogą oferować fał-
szywe produkty. Jeżeli oferta wydaje ci się zbyt piękna, 
żeby była prawdziwa, może faktycznie tak jest. 

Czytaj ostrzeżenia i instrukcje. Bądź świadomy ogra-
niczeń wiekowych i zaleceń zdrowotnych, szczególnie w 
przypadku zabawek (i innych produktów dziecięcych) – 
traktuj je poważnie.

Zawsze zgłaszaj problemy związane z bezpieczeń-
stwem produktów u producenta lub dystrybutora, u 
którego dokonałeś zakupu. Oprócz tego skontaktuj się 
z odpowiednią instytucją publiczną, co umożliwi podję-
cie odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia danego 
produktu.

Komisja Europejska
Przedsiębiorstwa i przemysł

Jaka jest rola 
konsumenta?

Więcej informacji na temat oznakowania CE, kategorii 
produktów, na których wymagane jest to oznakowanie, 
prawodawstwa oraz nadzoru rynku można znaleźć na 
poniższych stronach internetowych: 
www.ec.europa.eu/CEmarking

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-
goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/
new-legislative-framework/index_en.htm

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu

B-1049 Bruksela, Belgia
Faks: +32 2 299 08 31

E-mail: entr-reg-approach-for-free-circ @ec.europa.eu

Aby poznać oznakowanie CE z perspektywy 
konsumenta, skontaktuj się z:

ANEC, europejskim głosem konsumenta w procesie 
normalizacji:

Avenue de Tervueren 32, Box 27
B-1040 Bruksela, Belgia

E-mail: anec@anec.eu | www.anec.eu
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Gdzie można zdobyć 
dodatkowe informacje?
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