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Szanowni Pañstwo.

Pragniemy poinformowaã, ±e firma Philips Lighting Poland S.A. z siedzibq w Pile przy
ul. Kossaka ISO jest dystrybutorem produktów marki Philips Lighting.

Przepisy Dyrektywy niskonapiçciowej (LVD)’ (,,Dyreklywa”) stanowiq, e dakurneiny
zit’iqzane z ocenq zgodnoici I deklaracjq zgadnoici, ii’yrnieniane ii’ art. 5 Dwektywy
(in.in. scunu dcklwvcja zgodno.ci), sq sporqdzane ii’ jedny.rn z urzçdowychjçzykôu’ tiE
(art. 8 usl. 4 Dyrektyn’y,). Krajowe przepisy implementujqce Dyrektywç, czyli Ustawa o
systemie oceny zgodnoci2 (,,Ustawa”) oraz Rozporzqdzenie w sprawie zasadniczych
wymagañ dia sprzçtu elektrycznego3 (,,Rozporzdzenie”) nie regulujq kwestii wersji
jçzykowych deklaracji zgodnoci w sposób odmienny od Dyrektywy.

Ustawa w art. 8 ust. I stanowi, i dekiarneja zgodnoci sporzqdzona w jçzyku innym ni±
polski powinna byd przetlumaczona na jçzyk polski tylko i wylqcznie w sytuacji, gdy z
przepisów dotyezqcych systemu oceny zgodnoci wynika obowiqzek dolqezania
deklaracji zgodnoci do produktów.

Rozporzqdzenie nie przewiduje obowiqzku dolqczania deklaracji do produktu, zatem
dokonywanie tlumaczcn deklaracji zgodnoci sporzqdzonych w jednym z jçzyków
urzçdowych UE najçzyk polski, nie jest wymagane. Naley tak±e stwierdzié, hA regulacje
zawarte w Ustawie oraz Rozporzqdzeniu sq przepisami szczególnymi wobec przepisów
ustawy o jçzyku polskim4 I zastçpujq je w tym zakresie.

Ten sam produkt nie mo±e mieã dwãch deklaracji zgodnoki, w dwach jçzykach, wiçc
nie jest konieczne ani nawet moliwe sporzqdzanie polskiej wersji takiej deklaracji.

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
hamionizacji uscawodawstw Pañstw Czlonkowskicli odnoszqcych sic do sprzçlu clekiryczncgo
pnewidzianego do slosowania w okrdlonych granicach napiçcia (Dz. Urz. UE L 374 z 27.12.2006, str. 10-
I 9).

2 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. a systemic occny zgodnoci (Dz. U. 2010 Nr 138, poz. 935, t.j., ze
Em).

Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawic zasadnicaych wymagañ dia
sprzçlu clektiyczncgo (Dz. U. 2007 Nr 155, poz. 1089).

Ustawa z dnia 7 pa±dziernika 1999 r. o jçzyku poiskim (Dz. U. 2011 Nr 43, poz. 224, t.j., ze zim).
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Jedynie z przepisów o Inspekeji I-Iandlowej5wynika, 2e organ ten mote za±qdaé w toku
postçpowania kontrolnego urzçdowego tlumaczenia deklaracji zgodnoâci wystawionej w
innym ni± poiski jçzyku, co t& Philips Lighting Poland S.A. bçdzie czynil na ±qdanie
Inspekcj I Flandlowej.

iednoczenie informujemy, e zgodnie z przepisami Dyrektywy oraz Rozporz4dzenia
treë deklaracji zgodnoci produktów elektrycznych Philips brzmi nastçpujqco:

,,My, (nazwa I adres prcduccnla podane w dokumencic) deklarujemy pod naszq odpowiedziaInociq,
e produkt elektryczny Philips (lyp lub model podirny w dokumencie), do ktorego odnosi sic Ia
deklaraeja jest zgodny z naslçpujqcymi standardami: EN55013, EN55020, EN60065,
EN6I 000 (numery standardów i daly vydania podanc w dokumencic) wynikajeymi z postanowieñ
dyrektyw 73/23IEEC, 89/336/EEC, 93/68/EEC oraz zostal wyprodukowany przez
organizacjç produkcyjnq spelniajqcq wymagania poziomu 1S09000.”

Philips Lighting Poland S.A. potwierdza, 2e oryginal deklaracji zgodnoci wraz z
niniejszym pismem jest wystarczajqcym dokumentem dopuszczajcym nasze produkty
do wprowadzenia do obrotu oraz oddania do u±ytku na terytorium RP.

Podpsano w Warszawie, dnia 18.04.2013 roku,

Bo€dan iØgaia
Wiceprees Zarz4du, Dyrektor Handlowy Philips Lighting Poland S.A.

PHIUPS
‘Ustawa z dnia IS grudnia 2000 r., o lnspekcji Handlowej (Dz. U. 2009 Nr 151, paz. 1219, t.j., ze zJn.).


