
 

PRILOGA 9 

ES-PREGLED TIPA 
 
ES-pregled tipa je postopek, v katerem priglašeni organ ugotovi in potrdi, da 

reprezentativni vzorec stroja iz Priloge 4 (v nadaljevanju: »tip«) izpolnjuje določbe tega 
pravilnika. 

1. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik za vsak tip sestavi tehnično 
dokumentacijo iz A poglavja Priloge 7. 

2. Za vsak tip proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik odda vlogo za ES-pregled 
tipa poljubno izbranemu priglašenemu organu. 

Ta vloga vsebuje: 
– ime in naslov proizvajalca in, kadar pride v poštev, njegovega pooblaščenega 

zastopnika, 
– pisno izjavo, da vloga ni bila oddana drugemu priglašenemu organu, 
– tehnično dokumentacijo. 
Poleg tega da vlagatelj priglašenemu organu na razpolago vzorec tipa. Priglašeni organ 

lahko zahteva dodatne vzorce, če to zahteva program preskušanja. 
3. Priglašeni organ: 
3.1 pregleda tehnično dokumentacijo, preveri, ali je bil tip proizveden v skladu z njo in 

ugotovi, kateri elementi so bili načrtovani skladno z ustreznimi določbami standardov iz 11. 
člena tega pravilnika, in kateri elementi niso bili načrtovani skladno z ustreznimi določbami 
teh standardov, 

3.2 izvaja ali da izvesti primerne preglede, meritve in preskuse, s katerimi ugotovi, ali 
uporabljene rešitve ustrezajo bistvenim zdravstvenim in varnostnim zahtevam tega 
pravilnika, kadar niso bili uporabljeni standardi iz 11. člena tega pravilnika, 

3.3 kadar so bili uporabljeni harmonizirani standardi iz 11. člena tega pravilnika, izvede 
ali da izvesti primerne preglede, meritve in preskuse, s katerimi potrdi, da so bili ti standardi 
dejansko uporabljeni, 

3.4 z vlagateljem se dogovori za kraj izvedbe preskusa, ali je bil tip proizveden skladno s 
pregledano tehnično dokumentacijo, ter potrebnih pregledov, meritev in preskusov. 

4. Če tip ustreza določbam tega pravilnika, izda priglašeni organ vlagatelju certifikat o 
ES-pregledu tipa. Certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca in njegovega pooblaščenega 
zastopnika, podatke, ki so potrebni za ugotavljanje istovetnosti odobrenega tipa, ugotovitve 
pregleda in morebitne pogoje, pod katerimi je bil izdan certifikat. 

Proizvajalec in priglašeni organ hranita izvod tega certifikata, tehnične dokumentacije in 
vseh ustreznih dokumentov petnajst let po datumu izdaje certifikata. 

5. Če tip ne ustreza določbam tega pravilnika, priglašeni organ vlagatelju zavrne izdajo 
certifikata o ES-pregledu tipa in navede podrobne vzroke za zavrnitev. O tem obvesti 
vlagatelja, druge priglašene organe in državo članico, ki ga je prijavila. Na voljo mora biti 
pritožbeni postopek. 

6. Vlagatelj mora obvestiti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo, povezano s 
certifikatom o ES-pregledu tipa, o vseh spremembah odobrenega tipa. Priglašeni organ te 
spremembe pregleda in nato bodisi potrdi veljavnost obstoječega certifikata o ES-pregledu 
tipa, ali pa izda novega, če lahko spremembe vplivajo na skladnost z bistvenimi 
zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami ali na predvidene delovne razmere za tip. 

7. Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo pridobijo izvod 
certifikata o ES-pregledu tipa. Na utemeljeno zahtevo lahko Komisija in države članice 
pridobijo izvod tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je opravil priglašeni 
organ. 

8. Dokumentacija in korespondenca, ki zadevajo postopke ES-pregleda tipa, morajo biti 
zapisani v uradnem jeziku države članice, v kateri ima sedež priglašeni organ, ali v katerem 
koli drugem uradnem jeziku Evropske unije, ki je sprejemljiv za priglašeni organ. 

9. Veljavnost certifikata o ES-pregledu tipa 



 

9.1 Priglašeni organ je trajno odgovoren za zagotavljanje veljavnosti certifikata o ES-
pregledu tipa. Proizvajalca mora obvestiti o vseh večjih spremembah, ki bi lahko vplivale na 
veljavnost certifikata. Priglašeni organ mora preklicati certifikate, ki niso več veljavni. 

9.2 Proizvajalec zadevnega stroja je trajno odgovoren za zagotavljanje skladnosti 
omenjenega stroja z ustreznim stanjem tehnike. 

9.3 Proizvajalec mora zahtevati od priglašenega organa pregled veljavnosti certifikata o 
ES-pregledu tipa na vsakih pet let. 

Če priglašeni organ ob upoštevanju stanja tehnike ugotovi, da certifikat ostaja veljaven, 
ta certifikat obnovi za naslednjih pet let. 

Proizvajalec in priglašeni organ morata hraniti izvod tega certifikata, tehnične 
dokumentacije in vseh ustreznih dokumentov petnajst let po datumu izdaje tega certifikata. 

9.4 Če veljavnost certifikata o ES-pregledu tipa ni podaljšana, mora proizvajalec 
prenehati dajati na trg zadevni stroj. 


