
Priloga 1 

Modul B - Tipsko ocenjevanje 

(1) Predpisan je tisti del postopka, s katerim organ za ugotavljanje skladnosti (v nadaljnjem 

besedilu priglašeni organ) ugotovi in potrdi, da vzorec, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, 

ustreza določbam tega pravilnika. 

 

(2) Vlogo za tipski preskus ES vloži proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik s 

sedežem v Skupnosti pri priglašenem organu, ki ga sam izbere. 

 

(3) Vloga mora vsebovati: 

- ime in naslov proizvajalca; če vlogo vloži pooblaščeni predstavnik, pa tudi njegovo ime 

in naslov,  

- pisno izjavo, da ista vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu, 

- tehnično dokumentacijo, ki je opisana v šestem odstavku te priloge. 

 

(4) Vložnik mora dati priglašenemu organu na voljo vzorec, ki predstavlja predvideno 

proizvodnjo in ga v nadaljevanju imenujemo »tip«. Priglašeni organ lahko zahteva dodatne 

vzorce, če so ti potrebni za izvedbo programa preskusa. 

 

(5) Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti sklopa z zahtevami tega 

pravilnika. Zajemati mora projektno zasnovo, proizvodnjo in funkcionalnost sklopov, ki so 

potrebni za presojo. 

 

(6) Če je za presojo skladnosti potrebno, mora dokumentacija vsebovati naslednje: 

- splošni opis tipa, 

- idejni načrt in proizvodne risbe ter sheme sestavnih delov, podsistemov, vezij itn., 

- opise in pojasnila, potrebne za razumevanje omenjenih risb in shem ter delovanje 

sklopa, 

- seznam veljavnih predpisov in harmoniziranih standardov, ki so v celoti ali delno 

uporabljeni, in opise uporabljenih rešitev za izpolnjevanje bistvenih zahtev, če omenjeni 

predpisi in harmonizirani standardi niso upoštevani, 

-  rezultate izračunov načrtovanja, opravljenih preiskav itn., 

- poročila o preskusih. 

 

(7) Dokumentacija mora navajati tudi področje uporabe določenega sklopa. 

 
Priglašeni organ 

 

(8) Priglašeni organ mora: 

- pregledati tehnično dokumentacijo, preveriti, da je bil tip izdelan v skladu s tehnično 

dokumentacijo, in določiti sklope, ki so bili načrtovani v skladu z ustreznimi 

določbami veljavnih predpisov in harmoniziranih standardov, kakor tudi tiste sklope, 

ki so bili načrtovani, ne da bi bili upoštevani omenjeni predpisi in standardi; 

- izvršiti ali zagotoviti izvršitev ustrezne preiskave in potrebne preskuse, da bi preveril, 

ali rešitve, ki jih je proizvajalec uporabil, kadar ni upošteval omenjenih standardov, 

ustrezajo bistvenim zahtevam tega pravilnik, 



- izvršiti ali zagotoviti izvršitev ustreznih preiskav in potrebnih preskusov, da bi preveril 

ali je proizvajalec v primerih, ko se je odločil za upoštevanje omenjenih predpisov in 

standardov, ki se nanje nanašajo, le te zares upošteval; 

- se dogovoriti z vložnikom za mesto, kjer bodo izvedene preiskave in potrebni 

preskusi. 

 

(9) Če tip ustreza določbam tega pravilnika, priglašeni organ izda vložniku certifikat o 

tipskem preskusu ES. Certifikat mora vsebovati ime in naslov proizvajalca, ugotovitve 

preiskave, pogoje veljavnosti in potrebne podatke za identifikacijo odobrenega tipa. 

 

(10) Certifikatu se priloži seznam ustrezne tehnične dokumentacije, priglašeni organ pa hrani 

kopijo. Če priglašeni organ proizvajalcu zavrne izdajo certifikata ES o tipu, mora podrobno 

pojasniti razloge za tako zavrnitev. Dana mora biti možnost pritožbe. 

 

(11) Vložnik je dolžan priglašeni organ,  ki hrani tehnično dokumentacijo v zvezi s 

certifikatom o tipskem preskusu ES, obvestiti o vseh spremembah na odobrenem proizvodu, 

zaradi katerih je potrebna dodatna odobritev, če bi take spremembe utegnile vplivati na 

izpolnjevanje bistvenih zahtev oziroma predpisanih zahtev za uporabo proizvoda. Taka 

dodatna odobritev se izda v obliki dodatka k izvirnemu certifikatu o tipskem preskusu ES. 

 

(12) Vsak priglašeni organ je dolžan drugemu priglašenemu organu posredovati ustrezne 

informacije, v zvezi s certifikati o tipskem preskusu ES in dodatki, ki jih je izdal in 

razveljavil. 

 

(13) Drugi priglašeni organi lahko prejmejo kopije certifikatov o tipskem preskusu ES in ali 

njihove dodatke. Dodatki k certifikatom morajo biti stalno na voljo drugim priglašenim 

organom.  

 

(14) Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik mora skupaj s tehnično 

dokumentacijo hraniti kopije certifikatov o tipskem preskusu ES in dodatke k njim najmanj 

trideset (30) let potem, ko je bil izdelan zadnji proizvod. 

 

(15) Če niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni predstavnik nimata sedeža v Skupnosti, je za 

hranjenje in razpoložljivost tehnične dokumentacije odgovorna oseba, ki da proizvod na trg 

Skupnosti. 


