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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie
339/93/EWG (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008 r., str. 30), zwane dalej
„rozporządzeniem 765/2008”.

Dyrektywy:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (Dz.
Urz. UE L 96 z 29.03.2014 r., str. 107) – zwana też nową dyrektywą NAWID,

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego
2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich
odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (Dz.
Urz. UE L 96 z 29.03.2014 r., str. 149, z późn. zm.) – zwana też nową
dyrektywą MID.

Powyższe dyrektywy zostały przeniesione do prawodawstwa polskiego ustawą z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r.
poz. 544, z późn. zm.) oraz niżej wymienionymi rozporządzeniami:

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 802),

rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 815).

Ponadto 26 czerwca 2019 r. opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności
produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr
765/2008 i (UE) nr 305/2011. Wprowadza ono kilka istotnych zmian w zakresie
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funkcjonowania w szczególności usług świadczonych przez podmioty w trybie online.
Wejście w życie nowych przepisów określono na 16 lipca 2021 r. Oto odnośnik do
nowych zasad.
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