
PRILOGA 9 

 

SKLADNOST S TIPOM Z NAKLJUČNIM PREVERJANJEM 

ZA VARNOSTNE KOMPONENTE 

(modul C2) 

 

 

1. Skladnost s tipom z naključnim preverjanjem je del postopka ugotavljanja skladnosti, s 

katerim priglašeni organ preveri varnostne komponente za zagotovitev, da so skladne z 

odobrenim tipom, kakor je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, da izpolnjujejo 

veljavne zahteve iz Priloge 1 tega pravilnika in bodo omogočile, da dvigalo, v katero 

so pravilno vgrajene, izpolnjuje te zahteve. 

 

2. Proizvodnja 
 

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo 

spremljanje zagotovita skladnost proizvedenih varnostnih komponent s pogoji iz 1. 

točke. 

 

3. Proizvajalec vloži vlogo za naključno preverjanje pri enem samem priglašenem 

organu, ki ga izbere sam. 

 

Vloga vključuje: 

 

a) ime in naslov proizvajalca in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi 

njegovo ime in naslov; 

 

b) pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem 

organu; 

 

c) vse pomembne informacije o proizvedenih varnostnih komponentah; 

 

č) naslov prostorov, kjer se lahko odvzamejo vzorci varnostnih komponent. 

 

4. Priglašeni organ preverjanja varnostnih komponent izvede ali da v izvajanje v 

naključno izbranih časovnih presledkih. Primeren vzorec dokončanih varnostnih 

komponent, ki ga je vzel priglašeni organ na kraju samem, je treba pregledati in 

opraviti ustrezne preskuse, kakor so opredeljeni v ustreznih harmoniziranih standardih, 

ali enakovredne preskuse, kakor so opredeljeni v drugih ustreznih tehničnih 

specifikacijah, da bi se preverilo, če varnostna komponenta izpolnjuje pogoje iz 1. 

točke. Če ena ali več preverjenih varnostnih komponent ni skladna, priglašeni organ 

ustrezno ukrepa. 

 

Točke, ki jih je treba upoštevati pri preverjanju varnostnih komponent, bodo 

opredeljene v skupnem sporazumu med vsemi priglašenimi organi, odgovornimi za ta 

postopek, ob upoštevanju bistvenih značilnosti varnostnih komponent. 

 

Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti s tipom ob upoštevanju izvedenih 

pregledov in preskusov. 

 



Priglašeni organ Komisiji in državam članicam na zahtevo predloži izvod certifikata o 

skladnosti s tipom. 

 

5. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti 
 

5.1 Proizvajalec namesti oznako CE in, na odgovornost priglašenega organa iz 3. točke, 

identifikacijsko številko tega organa na vsako posamezno varnostno komponento, ki 

izpolnjuje zahteve iz 1. točke. 

 

5.2 Proizvajalec za vsako varnostno komponento pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in 

hrani izvod izjave na razpolago organom za nadzor trga še deset let po tem, ko je bila 

zadevna komponenta dana na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje varnostno 

komponento, za katero je bila pripravljena. 

 

6. Pooblaščeni zastopnik 
 

Pooblaščeni zastopnik lahko v imenu proizvajalca in na njegovo odgovornost izpolni 

obveznosti proizvajalca, če so navedene v pooblastilu. Pooblaščeni zastopnik ne 

izpolnjuje obveznosti proizvajalca iz 2. točke. 
 


