
— 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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