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ZA CZNIK  VI 

Badanie typu WE dla maszyn

Na u ytek niniejszego za cznika poj cie „maszyna” oznacza „maszyn ” lub „element 

bezpiecze stwa” wed ug definicji podanej w art. 1 ust. 2. 

1.  Badanie typu WE jest procedur , poprzez któr  jednostka notyfikowana upewnia si  i 

po wiadcza, e przyk adowy egzemplarz maszyny spe nia wymagania niniejszej dyrektyw, 

dotycz ce tej maszyny. 

2.  Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie sk ada w jednej 

jednostce notyfikowanej wniosek o badanie typu WE w odniesieniu do przyk adowego

egzemplarza maszyny. 

Wniosek powinien zawiera :

nazw  i adres wytwórcy lub jego upowa nionego przedstawiciela ustanowionego we 

Wspólnocie oraz miejsce wytworzenia maszyny, 

dokumentacj  techniczn  zawieraj c  co najmniej: 

- rysunek zestawieniowy maszyny wraz ze schematami obwodów sterowania, 

- wszystkie rysunki szczegó owe z do czonymi obliczeniami, wynikami bada , itp. 

niezb dne w celu sprawdzenia zgodno ci maszyny z zasadniczymi wymaganiami 

dotycz cymi ochrony zdrowia i bezpiecze stwa,

- opis metod zastosowanych do wyeliminowania zagro e  stwarzanych przez maszyn  i 

wykaz zastosowanych norm, 

- egzemplarz instrukcji maszyny, 

- w przypadku produkcji ·seryjnej, rodki w asne które b d  podj te w celu 

zapewnienia, e maszyny pozostan  w zgodno ci z postanowieniami dyrektywy. 

Wnioskowi powinien towarzyszy  egzemplarz maszyny reprezentatywnej dla planowanej 

produkcji lub, w odpowiednich przypadkach, o wiadczenie dotycz ce miejsca, w którym 

maszyn  t  mo na zbada .

W dokumentacji, o której mowa powy ej nie wymaga si  szczegó owych rysunków lub 

innych szczegó owych informacji o podzespo ach u ytych do produkcji maszyny, o ile takie 

informacje nie s  niezb dne przy weryfikacji zgodno ci z zasadniczymi wymaganiami 

bezpiecze stwa.

3.  Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE w sposób opisany poni ej:

sprawdza dokumentacj  techniczno-konstrukcyjn , w celu przekonania si , czy jest ona 

odpowiednia, oraz bada dostarczon  lub udost pnion  maszyn ;

podczas badania maszyny, jednostka notyfikowana: 

(a) upewnia si , czy maszyna zosta a wyprodukowana zgodnie z dokumentacj

techniczno-konstrukcyjn  i mo e by  bezpiecznie u ytkowana w zamierzonych dla 

niej warunkach pracy; 

(b) sprawdza, czy u yte normy zosta y zastosowane w sposób w a ciwy; 

(c) przeprowadza odpowiednie badania i próby, w celu sprawdzenia czy maszyna 

spe nia zasadnicze wymagania dotycz ce ochrony zdrowia i bezpiecze stwa, które 

si  do niej odnosz .
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4.  Je eli dany egzemplarz spe nia dotycz ce go wymagania, jednostka sporz dza wiadectwo

badania typu WE, które nast pnie przesy a wytwórcy. wiadectwo to powinno podawa

wnioski z bada  i wskazywa  wszelkie uwarunkowania jego wydania; do wiadectwa nale y

do czy  opisy i rysunki niezb dne do identyfikacji zatwierdzonego egzemplarza. 

 Komisja, pa stwa cz onkowskie i inne zatwierdzone jednostki mog  otrzyma  kopi

wiadectwa oraz, na uzasadniony wniosek, dokumentacj  techniczno-konstrukcyjn  i 

sprawozdania z przeprowadzonych bada  i prób. 

5.  Wytwórca lub jego upowa niony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie powinien 

informowa  jednostk  notyfikowan  o modyfikacjach, nawet nieznacznych, które zosta y

wprowadzone lub które planuje si  wprowadzi  do maszyny, której przyk adowy egzemplarz 

przebadano. Jednostka notyfikowana powinna sprawdzi  te modyfikacje i poinformowa

wytwórc  lub jego upowa nionego przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie, czy 

wiadectwo badania typu WE pozostaje wa ne.

6.  Jednostka, która odmówi wydania wiadectwa badania typu WE powinna powiadomi  o tym 

pozosta e jednostki notyfikowane. Jednostka, która wycofa wiadectwo badania typu WE, 

powinna powiadomi  o tym pa stwo cz onkowskie, które j  notyfikowa o. Pa stwo to 

powinno poinformowa  o tym pozosta e pa stwa cz onkowskie, podaj c przyczyny takiej 

decyzji. 

7.  Dokumenty i korespondencja odnosz ca si  do procedur badania typu WE powinny by

sporz dzane w urz dowym j zyku pa stwa cz onkowskiego, w którym siedzib  ma jednostka 

notyfikowana lub w j zyku mo liwym do zaakceptowania przez t  jednostk .


