
PRILOGA III 
 

MODUL: ES-TIPSKO PREVERJANJE 
 
1. Modul opisuje tisti del postopka, s katerim priglašeni organ preveri in potrdi, da izdelek, ki je 
reprezentančen za predvideno proizvodnjo, izpolnjuje določbe te odredbe. 
 
2. Vlogo za ES-tipsko preverjanje vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v Skupnosti pri 
priglašenem organu, ki ga izbere sam. 
 
Vloga zajema: 
 

 ime in naslov proizvajalca in pooblaščenega zastopnika, če on 
 vloži vlogo,  
 pisno izjavo, da ista vloga ni bila vložena tudi pri kakem drugem priglašenem organu, 
 tehnično dokumentacijo, kot je opisana v 3. točki. 

 
3. Tehnična dokumentacija mora omogočati preverjanje skladnosti izdelka z zahtevami te odredbe. V 
meri, ki je potrebna za tako preverjanje, mora zajemati načrt, izdelavo in delovanje izdelka 
ter vključevati: 

 splošni opis tipa,  
 tehnične in proizvodne risbe ter načrte komponent, montažnih delov, vezij ipd., 
 opise in razlage, ki so potrebne za razumevanje omenjenih risb in načrtov ter delovanja 

izdelka, 
 seznam standardov, omenjenih v 8. členu, ki so uveljavljeni v celoti ali delno, ter opise rešitev, 

sprejetih za izpolnjevanje bistvenih zahtev te odredbe, kjer standardi iz 8. člena niso bili 
uveljavljeni, 

 rezultate opravljenih načrtovalnih izračunov, pregledov ipd.,  
 poročila o preskusih. 

 
4. Priglašeni organ 
 
4.1 preuči tehnično dokumentacijo, preveri, če je tip izdelan v skladu z njo, in ugotovi elemente, ki so 
bili načrtovani v skladu z določbami standardov, omenjenih v 8. členu, pa tudi komponente, ki so bile 
načrtovane brez uveljavljanja določb teh standardov; 
 
4.2 pregleda in naredi potrebne preskuse, da ugotovi, če proizvajalčeve rešitve izpolnjujejo bistvene 
zahteve te odredbe, kjer standardi iz 8. člena niso bili uveljavljeni; 
 
4.3 pregleda in naredi potrebne preskuse, da ugotovi, če so bili standardi dejansko uveljavljeni tam, 
kjer se je proizvajalec odločil, da jih uveljavi; 
 
4.4 se dogovori z vložnikom o lokaciji, kjer bodo opravljeni pregledi in potrebni preskusi. 
 
5. Če tip izpolnjuje določbe odredbe, priglašeni organ prosilcu izda ES-certifikat o skladnosti tipa. 
Certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca, ugotovitve pregleda in podatke, potrebne za identifikacijo 
certificiranega vzorca. 
 
Seznam pomembnih delov tehnične dokumentacije se doda certifikatu kot priloga, en izvod pa hrani 
tudi priglašeni organ. 
 
Če je proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku v skupnosti izdaja ES-certifikata o 
skladnosti tipa zavrnjena, mora priglašeni organ zavrnitev obrazložiti. 
 
Pritožbeni postopek mora biti opredeljen v sistemu kakovosti priglašenega organa. 
 
6. Vložnik obvesti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo v zvezi z ES-certifikatom o 
skladnosti tipa, o vseh spremembah certificiranega izdelka ali zaščitnega sistema, ki morajo dobiti 
dodatek certifikatu, če lahko te spremembe vplivajo na skladnost izdelka z bistvenimi zahtevami ali s 



predpisanimi pogoji za uporabo izdelka. Ta dodatek certifikatu se izda v obliki dodatka k izvirnemu ES-
certifikatu o skladnosti tipa. 
 
7. Vsak priglašeni organ posreduje drugim priglašenim organom informacije v zvezi z izdanimi ali 
preklicanimi ES-certifikati o skladnosti tipa in njihovimi dodatki. 
 
8. Drugi priglašeni organi lahko dobivajo kopije ES-certifikatov o skladnosti tipa in/ali njihovih 
dodatkov. Priloge certifikatov morajo biti na voljo tudi drugim priglašenim organom. 
 
9. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v skupnosti hrani s tehnično dokumentacijo tudi 
izvode ES-certifikatov o skladnosti tipa in njihovih dodatkov še najmanj deset let po proizvodnji 
zadnjega kosa opreme ali zaščitnega sistema. 
 
Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nista ustanovljena v skupnosti, je hranitev 
tehnične dokumentacije in njeno dajanje na voljo odgovornost osebe, ki je dala izdelek na tržišče 
skupnosti. 


