VÝBUŠNINY

Modul B
Skúška typu ES
Typová skúška ES je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou Notifikovaná osoba skúma
technický návrh výrobku a overuje a potvrdzuje, že technický návrh výrobku spĺňa požiadavky
smernice 93/15/EHS.
Žiadateľ zašle technickú dokumentáciu k výrobku, ktorý na ktorom chce vykonať posúdenie
zhody. Technická dokumentácia musí byť v slovenskom alebo anglickom jazyku.
Notifikovaná osoba prekontroluje technickú dokumentáciu, prípadne si vyžiada doplnkové
informácie a zašle žiadateľovi cenový návrh na posudzovanie zhody vrátane určenia mieste výkonu
skúšok, počtu skúšobných vzoriek, ako i požadovaný pôsob a termín doručenia vzoriek.
V prípade odsúhlasenia cenového návrhu, podmienok a termínu predloženia požadovaných
vzoriek ako i odsúhlasenie predpokladaného termínu ukončenia posudzovania žiadateľ odošle na
adresu Notifikovanej osoby vyplnené tlačivo „Žiadosť na posudzovanie zhody“ KOTA D-414. Tlačivo
musí byť vyplnené úplne a čitateľne. Pravdivosť uvedených údajov potvrdí žiadateľ svojim podpisom
príp. i odtlačkom firemnej pečiatky.
Následne sa Notifikovaná osoba a žiadateľ dohodnú na mieste výkonu skúšok a spôsobe
doručenia vzoriek.
Notifikovaná osoba vypracuje návrh zmluvy, v ktorej sú zapracované všetky relevantné a vopred
prediskutované podmienky posudzovania zhody. Návrh zmluvy Notifikovaná osoba zašle žiadateľovi
na pripomienkovanie. Po odsúhlasení znenia zmluvy obe strany (štatutárny zástupca žiadateľa
a štatutárny zástupca Notifikovanej osoby) zmluvu podpíšu.
V prípade nutnosti dovozu skúšobných vzoriek zo zahraničia základe podpísanej zmluvy Notifikovaná
osoba požiada príslušný orgán štátnej správy o vydanie dovoznej licencie pre vzorky výbušnín
potrebných na vykonanie posúdenia zhody. Zároveň príslušnému orgánu zašle vyplnené tlačivo
„Doklad o preprave výbušnín v rámci Spoločenstva“(článok 9 ods. 5 a 6 smernice 93/15/EHS).
Po získaní príslušnej licencie a prepravného povolenia vyzve Notifikovaná osoba žiadateľa
k predloženiu vzoriek. Vzorky určené na posudzovanie zhody nemusia byť označené v zmysle
požiadaviek príslušných noriem, avšak musia byť zreteľne označené spôsobom umožňujúcim ich
jednoznačnú identifikáciu.
Po doručení vzoriek vykoná Notifikovaná osoba skúšky v zmysle príslušných harmonizovaných
noriem. V prípade akejkoľvek nezhody vlastností skúšobných vzoriek s požiadavkami je skúšanie
pozastavené, o čom je žiadateľovi zaslaná informácia vrátane návrhov riešení na odstránenie
nezhody.
Súčasťou posudzovania je i kontrola predpísaného označenia výrobkov. Z tohto dôvodu musí
pred ukončením procesu žiadateľ predložiť vzor označenia každého posudzovaného výrobku.
V prípade zhody výrobku s požiadavkami smernice Notifikovaná osoba vystaví záverečné
dokumenty – ES certifikát typu a záverečný protokol. Tieto dokumenty spolu s faktúrou odošle na
adresu žiadateľa. ES certifikát typu je platný bez časových obmedzení.
V prípade, že výrobok nesplní požiadavky Smernice a relevantných harmonizovaných noriem,
Notifikovaná osoba odmietne vydať certifikát, čo žiadateľovi podrobne zdôvodní. Zároveň ho poučí
o možnosti a spôsobe odvolania sa.
Žiadateľ je povinný informovať Notifikovanú osobu o všetkých úpravách schváleného výrobku, ktoré
musia byť dodatočne schválené, ak takéto zmeny môžu ovplyvniť zhodu so základnými požiadavkami
alebo predpísanými podmienkami používania výrobku. Toto dodatočné schválenie vydá Notifikovaná
formou dodatku k pôvodnému certifikátu o skúške typu ES.

