
Nowa Dyrektywa 
ATEX 2014/34/UE 

Mario Gabrielli Cossellu, Elżbieta Paprzycka, 
Magdalena Moder 
 

Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna Rynek 
wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP 
(GROW) 

 

Listopad 2015 

www.KDBEx.eu



ATEX w Europie: z Dyrektywy 
94/9/WE do Dyrektywy 2014/34/UE 

• Obecna Dyrektywa 94/9/WE będzie funkcjonowała do 
dnia 19 kwietnia 2016 r., nowa Dyrektywa 
2014/34/UE wejdzie w życie z dniem 20 kwietnia 
2016 r.: brak "okresu przejściowego" lub 
jednoczesnego funkcjonowania obu Dyrektyw 
 

• Terminem ostatecznym Państw członkowskich UE na 
uchwalenie nowego aktu legislacyjnego wdrażającego 
nową Dyrektywę do prawa krajowego, jest 19 
kwietnia 2016 r. 
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Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE: 
dostosowanie do nowych ram 
prawnych (Decyzja 768/2008/WE) 

 

• Brak zmian w jej głównych elementach: 
- zakres: urządzenia i systemy ochronne, sprzęt 

zabezpieczający, sterujący i regulacyjny, 
komponenty 

- klasyfikacja produktów na podgrupy 
- zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczeństwa 
- procedury oceny zgodności 
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Nowa Dyrektywa ATEX 2014/34/UE: 
dostosowanie do nowych ram 
prawnych (Decyzja 768/2008/WE) 

• Główne zmiany: 

- definicje i obowiązki podmiotów gospodarczych: 
producentów, importerów, dystrybutorów 

- wyjaśnienia dotyczące norm zharmonizowanych 
oraz oznakowania CE 

- wymagania dotyczące jednostek notyfikowanych 

- procedury nadzoru rynku i zabezpieczenie 

- wspólny wzór deklaracji zgodności UE 
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Przepisy przejściowe i uchylenie 
(Artykuły 41 i 43) 

Odniesienia do uchylonej Dyrektywy powinny być 
zastąpione odniesieniami do nowej Dyrektywy.  W 
konsekwencji: 

- nie ma potrzeby modyfikowania deklaracji 
zgodności lub certyfikatów wydanych zgodnie z 
prawem obowiązującym przed 20 kwietnia 
2016 r. na mocy Dyrektywy 94/9/WE 

- nie ma potrzeby dokonywania zmian w 
dokumentacji, instrukcji, itp. 
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Deklaracje zgodności wystawiane  
przez producentów produktów ATEX 
• Przed 20 kwietnia 2016 r., deklaracje zgodności 

WE muszą być zgodne z Dyrektywą 94/9/WE 

• Od 20 kwietnia 2016 r., deklaracje zgodności WE 
muszą być zgodne z nową Dyrektywą 2014/34/UE 

• W celu ułatwienia przejścia do nowej Dyrektywy 
ATEX, deklaracje zgodności mogą już dziś informować, 

że: "Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej 
deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: 
Dyrektywą 94/9/WE (do 19 kwietnia 2016 r.) oraz 
Dyrektywą 2014/34/UE (od 20 kwietnia 2016 r.)" 
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Jednostki notyfikowane 

• Państwa członkowskie UE będą musiały dokonać  
ponownej notyfikacji jednostek na mocy nowej 
Dyrektywy ATEX 2014/34/UE 

• Tylko jednostki notyfikowane na mocy Dyrektywy 
2014/34/UE będą mogły wydawać certyfikaty na 
jej mocy 

• Jednostki notyfikowane będą mogły wydawać 
certyfikaty zgodnie z Dyrektywą 2014/34/UE od 
dnia 20 kwietnia 2016 r. 
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Normy zharmonizowane 

• Nie ma potrzeby dokonywania zmian w normach 
zharmonizowanych: odniesienia do Dyrektywy 
94/9/WE będą automatycznie rozumiane jako 
odniesienia do Dyrektywy 2014/34/UE zarówno w 
przypadku zasadniczych wymagań jak i załączników Z 

• Ostatni wykaz norm zharmonizowanych na mocy 
Dyrektywy 94/9/WE zostanie opublikowany w lutym 
lub marcu 2016 r jednocześnie z publikacją 
pierwszego wykazu norm zharmonizowanych na mocy 
Dyrektywy 2014/34/UE; treść obu list będzie taka 
sama 
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Przydatne dokumenty i referencje 

• Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca Dyrektywy 
ATEX: http://ec.europa.eu/growth/sectors/mechanical-
engineering/atex/ 

• Wytyczne dotyczące przejścia z Dyrektywy ATEX 94/9/WE do 
Dyrektywy 2014/34/UE (październik 2015): 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13132/attachmen
ts/1/translations/en/renditions/native 

• "Niebieski przewodnik" z wytycznymi  wdrażającymi przepisy 
dotyczące produktów w Unii Europejskiej (lipiec 2015): 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/12661 

• Nowe wytyczne dotyczące Dyrektywy ATEX 2014/34/UE 
(mają być wydane w lutym-marcu 2016) 
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