
15. Konstrukcje chroniące przed spadającymi przedmiotami (FOPS);

16. Oburęczne urządzenie sterujące;

17. Elementy składowe maszyn zaprojektowanych do podnoszenia lub opuszczania osób pomiędzy róż-
nymi przystankami i zawarte w następującym wykazie:

a) urządzenia ryglujące drzwi przystankowe;

b) urządzenia chroniące jednostkę przenoszącą ładunek przed spadkiem lub niekontrolowanym ruchem w
górę;

c) ograniczniki prędkości;

d) zderzaki z akumulacją energii,

— z charakterystyką nieliniową, lub

— z tłumieniem ruchu powrotnego;

e) zderzaki rozpraszające energię;

f) urządzenia zabezpieczające zainstalowane na siłownikach hydraulicznych układów napędowych, jeżeli
są stosowane jakourządzenia zapobiegające spadkom;

g) elektryczne urządzenia zabezpieczające w postaci łączników bezpieczeństwa zawierających elementy
elektroniczne.

ZAŁĄCZNIK VI

INSTRUKCJA MONTAŻU MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ

Instrukcja montażu maszyny nieukończonej musi zawierać opis warunków, jakie należy spełnić w celu
prawidłowego włączenia do maszyny finalnej, aby nie stworzyć zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Instrukcja montażu musi być napisana w oficjalnym języku Wspólnoty zaaprobowanym przez producenta
maszyny, do której maszyna nieukończona ma zostać włączona, lub przez jego upoważnionego przedsta-
wiciela.

ZAŁĄCZNIK VII

A. DOKUMENTACJA TECHNICZNA MASZYNY

Niniejsza część zawiera opis procedurę sporządzania dokumentacji technicznej. Dokumentacja techniczna
musi wykazać, że maszyna spełnia wymagania dyrektywy. Musi ona obejmować projekt, wytworzenie i
działanie maszyny w zakresie koniecznym do tej oceny. Dokumentacja techniczna musi być sporządzona
w przynajmniej jednym z oficjalnych języków Wspólnoty, z wyjątkiem instrukcji dla maszyny, do której
mają zastosowanie przepisy szczególne załącznika I sekcja 1.7.4.1.

1. Dokumentacja techniczna obejmuje:

a) dokumentację konstrukcyjną zawierającą:

— ogólny opis maszyny;

— rysunek zestawieniowy maszyny i schematy obwodów sterowania, jak również istotne opisy i
objaśnienia niezbędne do zrozumienia działania maszyny;

— rysunki szczegółowe, wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, certyfikatami itp., nie-
zbędne do sprawdzenia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa;
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— dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę, zawierającą:
i) wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają

zastosowanie do maszyny,
ii) opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń

lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego
związanego z maszyną;

— zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze wymagania w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami;

— wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań przeprowadzonych albo
przez producenta albo przez jednostkę wybraną przez producenta lub jego upoważnionego przed-
stawiciela;

— egzemplarz instrukcji maszyny;

— w odpowiednich przypadkach, deklarację włączenia wmontowanej maszyny nieukończonej i odpo-
wiednią instrukcję montażu takiej maszyny;

— w odpowiednich przypadkach, egzemplarz deklaracji zgodności WE maszyn lub innych produktów
włączonych do maszyny;

— egzemplarz deklaracji zgodności WE;

b) w przypadku produkcji seryjnej, środki wewnątrzzakładowe, jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia
zgodności maszyny z przepisami niniejszej dyrektywy.

Producent musi przeprowadzić odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu lub gotowych
maszyn, aby ustalić, czy ich projekt lub wykonanie pozwalają na bezpieczny montaż i oddanie maszyny
do użytku. Odpowiednie sprawozdania i wyniki podlegają włączeniu do dokumentacji technicznej.

2. Dokumentacja techniczna określona w pkt. 1 musi być udostępniana do wglądu właściwym organom
krajowym przez okres przynajmniej 10 lat od daty produkcji maszyny lub, w przypadku produkcji seryjnej,
od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza.

Dokumentacja techniczna nie musi znajdować się na terytorium Wspólnoty, i nie musi być stale dostępna w
formie materialnej. Jednakże, musi być możliwe jej skompletowanie i udostępnienie w czasie współmiernym
do jej złożoności przez osobę wyznaczoną w deklaracji zgodności WE.

Dokumentacja techniczna nie musi obejmować szczegółowych rysunków ani innych szczególnych informa-
cji o podzespołach użytych do produkcji maszyny, o ile takie informacje nie są niezbędne przy sprawdzaniu
zgodności z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

3. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia dokumentacji technicznej w odpowiedzi na prawidłowo uza-
sadniony wniosek właściwych organów krajowych może stanowić wystarczającą podstawę do zakwestiono-
wania zgodności danej maszyny z zasadniczymi wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

B. ODPOWIEDNIA DOKUMENTACJA TECHNICZNA DLA MASZYNY NIEUKOŃCZONEJ

Niniejsza część zawiera opis procedury sporządzania odpowiedniej dokumentacji technicznej. Dokumentacja
musi wskazywać, które wymagania niniejszej dyrektywy są zastosowane i spełnione. Musi ona obejmować
projekt, wytwarzanie i działanie maszyny nieukończonej w zakresie koniecznym do oceny zgodności z
zastosowanymi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Dokumentacja
musi być sporządzona w przynajmniej jednym z oficjalnych języków Wspólnoty.

Obejmuje ona następujące elementy:

a) dokumentację konstrukcyjną zawierającą:

— rysunek zestawieniowy maszyny nieukończonej, wraz ze schematami obwodów sterowania;

— rysunki szczegółowe, wraz z dołączonymi obliczeniami, wynikami badań, certyfikatami itp., nie-
zbędne do sprawdzenia zgodności maszyny nieukończonej z zastosowanymi zasadniczymi wyma-
ganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa;
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— dokumentację oceny ryzyka przedstawiającą zastosowaną procedurę, zawierającą:
i) wykaz zasadniczych zastosowanych i spełnionych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i

bezpieczeństwa;
ii) opis środków zapobiegawczych wdrożonych w celu wyeliminowania rozpoznanych zagrożeń

lub zmniejszenia ryzyka oraz, w stosownych przypadkach, wskazanie ryzyka resztkowego;
iii) zastosowane normy i inne specyfikacje techniczne, wskazujące zasadnicze wymagania w zakre-

sie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objęte tymi normami;
iv) wszelkie sprawozdania techniczne podające wyniki wszystkich badań przeprowadzonych albo

przez producenta albo przez jednostkę wybraną przez producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela;

v) egzemplarz instrukcji montażu maszyny nieukończonej;

b) w przypadku produkcji seryjnej, środki wewnątrzzakładowe, jakie zostaną podjęte w celu zapewnienia
zgodności maszyny nieukończonej z zastosowanymi zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczeństwa.

Producent musi przeprowadzić odpowiednie badania i próby części składowych, osprzętu lub maszyn nie-
ukończonych, aby ustalić, czy ich projekt lub wykonanie pozwalają na bezpieczny montaż i użytkowanie.
Odpowiednie sprawozdania i wyniki podlegają włączeniu do dokumentacji technicznej.

Odpowiednia dokumentacja techniczna musi być dostępna przez okres przynajmniej 10 lat od daty produk-
cji maszyny nieukończonej lub, w przypadku produkcji seryjnej, od daty wyprodukowania ostatniego
egzemplarza, a na wniosek przedłożona właściwym organom Państw Członkowskich. Nie musi ona znajdo-
wać się na terytorium Wspólnoty, i nie musi być stale dostępna w formie materialnej. Musi być możliwe jej
skompletowanie i przedłożenie właściwym organom przez osobę wyznaczoną w deklaracji włączenia.

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia odpowiedniej dokumentacji technicznej w odpowiedzi na prawid-
łowo uzasadniony wniosek właściwych organów krajowych może stanowić wystarczającą podstawę do
zakwestionowania zgodności maszyny nieukończonej z zastosowanymi i poddanymi atestacji zasadniczymi
wymaganiami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

ZAŁĄCZNIK VIII

OCENA ZGODNOŚCI POŁĄCZONA Z KONTROLĄ WEWNĘTRZNĄ
W FAZIE WYTWARZANIA MASZYNY

1. W niniejszym załączniku opisano procedurę, zgodnie z którą producent albo jego upoważniony
przedstawiciel, który realizuje zobowiązania ustanowione w pkt. 2 i 3, zapewnia i oświadcza, że dana
maszyna spełnia odpowiednie wymagania niniejszej dyrektywy.

2. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel opracowują dokumentację techniczną określoną w
załączniku VII część A dla każdego reprezentatywnego typu z danej serii.

3. Producent musi podjąć wszelkie niezbędne środki tak, aby proces produkcji zapewniał zgodność
wytworzonych maszyn z dokumentacją techniczną określoną w załączniku VII część A oraz z wymaganiami
niniejszej dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK IX

BADANIE TYPU WE

Badanie typu WE jest procedurą, według której jednostka notyfikowana stwierdza i zaświadcza, że reprezen-
tatywny wzorzec maszyny określonej w załączniku IV (zwany dalej „typem”) spełnia przepisy niniejszej
dyrektywy.

1. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi sporządzić dla każdego typu dokumentację tech-
niczną określoną w załączniku VII część A.
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