ZAàĄCZNIK VI
Badanie typu WE dla maszyn
Na uĪytek niniejszego zaáącznika pojĊcie „maszyna” oznacza „maszynĊ” lub „element
bezpieczeĔstwa” wedáug definicji podanej w art. 1 ust. 2.
1.

Badanie typu WE jest procedurą, poprzez którą jednostka notyfikowana upewnia siĊ i
poĞwiadcza, Īe przykáadowy egzemplarz maszyny speánia wymagania niniejszej dyrektyw,
dotyczące tej maszyny.

2.

Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie skáada w jednej
jednostce notyfikowanej wniosek o badanie typu WE w odniesieniu do przykáadowego
egzemplarza maszyny.
Wniosek powinien zawieraü:



nazwĊ i adres wytwórcy lub jego upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we
Wspólnocie oraz miejsce wytworzenia maszyny,



dokumentacjĊ techniczną zawierającą co najmniej:
- rysunek zestawieniowy maszyny wraz ze schematami obwodów sterowania,
- wszystkie rysunki szczegóáowe z doáączonymi obliczeniami, wynikami badaĔ, itp.
niezbĊdne w celu sprawdzenia zgodnoĞci maszyny z zasadniczymi wymaganiami
dotyczącymi ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa,
- opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagroĪeĔ stwarzanych przez maszynĊ i
wykaz zastosowanych norm,
- egzemplarz instrukcji maszyny,
- w przypadku produkcji ·seryjnej, Ğrodki wáasne które bĊdą podjĊte w celu
zapewnienia, Īe maszyny pozostaną w zgodnoĞci z postanowieniami dyrektywy.

Wnioskowi powinien towarzyszyü egzemplarz maszyny reprezentatywnej dla planowanej
produkcji lub, w odpowiednich przypadkach, oĞwiadczenie dotyczące miejsca, w którym
maszynĊ tĊ moĪna zbadaü.
W dokumentacji, o której mowa powyĪej nie wymaga siĊ szczegóáowych rysunków lub
innych szczegóáowych informacji o podzespoáach uĪytych do produkcji maszyny, o ile takie
informacje nie są niezbĊdne przy weryfikacji zgodnoĞci z zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeĔstwa.
3.

Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE w sposób opisany poniĪej:



sprawdza dokumentacjĊ techniczno-konstrukcyjną, w celu przekonania siĊ, czy jest ona
odpowiednia, oraz bada dostarczoną lub udostĊpnioną maszynĊ;



podczas badania maszyny, jednostka notyfikowana:
(a) upewnia siĊ, czy maszyna zostaáa wyprodukowana zgodnie z dokumentacją
techniczno-konstrukcyjną i moĪe byü bezpiecznie uĪytkowana w zamierzonych dla
niej warunkach pracy;
(b) sprawdza, czy uĪyte normy zostaáy zastosowane w sposób wáaĞciwy;
(c) przeprowadza odpowiednie badania i próby, w celu sprawdzenia czy maszyna
speánia zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeĔstwa, które
siĊ do niej odnoszą.
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4.

JeĪeli dany egzemplarz speánia dotyczące go wymagania, jednostka sporządza Ğwiadectwo
badania typu WE, które nastĊpnie przesyáa wytwórcy. ĝwiadectwo to powinno podawaü
wnioski z badaĔ i wskazywaü wszelkie uwarunkowania jego wydania; do Ğwiadectwa naleĪy
doáączyü opisy i rysunki niezbĊdne do identyfikacji zatwierdzonego egzemplarza.
Komisja, paĔstwa czáonkowskie i inne zatwierdzone jednostki mogą otrzymaü kopiĊ
Ğwiadectwa oraz, na uzasadniony wniosek, dokumentacjĊ techniczno-konstrukcyjną i
sprawozdania z przeprowadzonych badaĔ i prób.

5.

Wytwórca lub jego upowaĪniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien
informowaü jednostkĊ notyfikowaną o modyfikacjach, nawet nieznacznych, które zostaáy
wprowadzone lub które planuje siĊ wprowadziü do maszyny, której przykáadowy egzemplarz
przebadano. Jednostka notyfikowana powinna sprawdziü te modyfikacje i poinformowaü
wytwórcĊ lub jego upowaĪnionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie, czy
Ğwiadectwo badania typu WE pozostaje waĪne.

6.

Jednostka, która odmówi wydania Ğwiadectwa badania typu WE powinna powiadomiü o tym
pozostaáe jednostki notyfikowane. Jednostka, która wycofa Ğwiadectwo badania typu WE,
powinna powiadomiü o tym paĔstwo czáonkowskie, które ją notyfikowaáo. PaĔstwo to
powinno poinformowaü o tym pozostaáe paĔstwa czáonkowskie, podając przyczyny takiej
decyzji.

7.

Dokumenty i korespondencja odnosząca siĊ do procedur badania typu WE powinny byü
sporządzane w urzĊdowym jĊzyku paĔstwa czáonkowskiego, w którym siedzibĊ ma jednostka
notyfikowana lub w jĊzyku moĪliwym do zaakceptowania przez tĊ jednostkĊ.
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