
 

 

 
PRILOGA VII 

 
ES-PREGLED TIPA 

(MODUL B) 
 
1. Priglašeni organ preveri in potrdi, ali reprezentančni vzorec pregledovanega proizvodnega programa 
izpolnjuje določbe tega pravilnika, ki veljajo zanj.  
 
 
2. Prošnjo za ES-pregled tipa vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski 
skupnosti pri priglašenem organu, ki ga izbere sam. 
 
Prošnja vključuje: 
– ime in naslov proizvajalca ter, če prošnjo vloži pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti, 
še njegovo ime in naslov; 
– pisno izjavo, da ista prošnja ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu; 
– tehnično dokumentacijo, določeno v 3. točki te priloge. 
 
Vlagatelj priglašenemu organu predloži vzorec iz proizvodnje pregledovanega proizvodnega programa (v 
nadaljnjem besedilu: "tip"

(*)
). 

 
Priglašeni organ lahko po potrebi zahteva nadaljnje vzorce za izvajanje preskusnega programa. 
 
3. Tehnična dokumentacija mora omogočati presojo skladnosti izdelka z zahtevami tega pravilnika. 
Obsegati mora načrt, izdelavo in delovanje izdelka v skladu s Prilogo XIII tega pravilnika, kot je ustrezno 
za presojo. 
 
4. Priglašeni organ: 
 
4.1 Pregleda tehnično dokumentacijo, preveri, ali je bil tip izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo, in 
opredeli elemente, ki so izdelani v skladu z ustreznimi določbami standardov iz 16. člena tega pravilnika, 
kakor tudi sestavne dele, ki so izdelani brez uporabe ustreznih določb teh standardov. 
 
4.2 Izvede ustrezne preglede in potrebne preskuse, da preveri, ali v primerih, ko niso bili uporabljeni 
standardi iz 16. člena tega pravilnika, rešitve proizvajalca izpolnjujejo bistvene zahteve tega pravilnika.  

 
4.3 Izvede ustrezne preglede in potrebne preskuse, da preveri, ali so bili v primerih, ko se je proizvajalec 
odločil za uporabo ustreznih standardov iz 16. člena tega pravilnika, ti dejansko uporabljeni. 
 
4.4 Skupaj z vlagateljem sporazumno določi kraj opravljanja pregledov potrebnih preskusov. 
 
 
5. Kadar tip izpolnjuje določbe tega pravilnika, izda priglašeni organ vlagatelju certifikat o ES-pregledu 
tipa.  
 
Certifikat vsebuje: ime in naslov proizvajalca, ugotovitve pregleda, pogoje za njegovo veljavnost in 
podatke, potrebne za identifikacijo odobrenega tipa. 
 
K certifikatu mora biti priložen seznam ustreznih delov tehnične dokumentacije. Priglašeni organ obdrži en 
izvod. 
 
V primeru zavrnitve izdaje certifikata mora priglašeni organ proizvajalcu podati podrobno utemeljitev. 
 
 
6. Vlagatelj mora priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo v zvezi s certifikatom o opravljenem 
ES-pregledu tipa, obvestiti o kakršnihkoli spremembah odobrenega izdelka, ki jih je treba dodatno odobriti, 
kadar lahko take spremembe vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev ali predpisane pogoje uporabe 
izdelka. Ta dodatna odobritev se izda v obliki dodatka k prvotnemu certifikatu o ES-pregledu tipa. 

                                                           
(*) Tip lahko zajema več različic izdelka, če razlike med različicami ne vplivajo na raven varnosti, in druge zahteve 
glede obnašanja izdelka. 

 



 

 

 
7. Vsak priglašeni organ posreduje drugim priglašenim organom ustrezne podatke o izdanih in preklicanih 
certifikatih o ES-pregledu tipa ter dodatkih k tem certifikatom. 
 
8. Drugi priglašeni organi lahko prejemajo kopije certifikatov o ES-pregledu tipa oziroma dodatkov k tem 
certifikatom. Priloge k certifikatom morajo biti na voljo drugim priglašenim organom. 
 
9. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti skupaj s tehnično 
dokumentacijo hrani kopije certifikata o ES-pregledu tipa oziroma dodatkov k tem certifikatom za dobo 
najmanj 10 let od izdelave zadnjega izdelka. 
 
Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v Evropski skupnosti, je za 
razpoložljivost tehnične dokumentacije odgovorna oseba, ki da izdelek na trg oziroma v uporabo.  
 
 


