
PRILOGA 3 
Modula B in C za ugotavljanje skladnosti 

EU-pregled tipa in skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora nad proizvodnjo 
 
 
Ob sklicevanju na to prilogo se postopek ugotavljanja skladnosti opravi v skladu z moduloma 
B (EU-pregled tipa) in C (skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora nad proizvodnjo) 
te priloge.  

 
Modul B 

EU-pregled tipa 
 
1. EU-pregled tipa je tisti del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem priglašeni organ 
pregleda tehnično zasnovo radijske opreme ter preveri in potrdi, da tehnična zasnova 
radijske opreme izpolnjuje bistvene zahteve iz 3. člena tega pravilnika.  
 
2. EU-pregled tipa se izvede z oceno ustreznosti tehnične zasnove radijske opreme s 
pregledom ustreznosti tehnične dokumentacije in dokazil iz točke 3 brez pregleda vzorca (tip 
zasnove).  
 
3. Proizvajalec predloži zahtevek za EU-pregled tipa enemu samemu priglašenemu organu, 
ki ga sam izbere. Zahtevek vključuje:  
 
a) ime in naslov proizvajalca in, če je zahtevek vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime 
in naslov; 
b) pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil vložen pri nobenem drugem priglašenem organu; 
c) tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti 
radijske opreme z veljavnimi zahtevami tega pravilnika ter vključuje ustrezno analizo in 
oceno tveganj. Prav tako opredeljuje veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako 
ugotavljanje, zajema oblikovanje, proizvodnjo in delovanje radijske opreme. Tehnična 
dokumentacija mora, kadar je ustrezno, vsebovati elemente iz Priloge 5 tega pravilnika;  
d) dokazila o ustreznosti rešitve tehnične zasnove. V teh dokazilih so navedeni vsi 
uporabljeni dokumenti, zlasti kadar se ustrezni harmonizirani standardi ne uporabijo ali ne 
uporabijo v celoti. Dokazila vsebujejo rezultate preizkusov, ki jih je v skladu z drugimi 
ustreznimi tehničnimi specifikacijami izvedel ustrezen laboratorij proizvajalca ali drug 
preizkuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.  
 
4. Priglašeni organ pregleda tehnično dokumentacijo in ustrezna dokazila, da ugotovi 
ustreznost tehnične zasnove radijske opreme.  
 
5. Priglašeni organ sestavi poročilo o vrednotenju, ki navaja ukrepe, izvedene v skladu s 
točko 4, in njihove rezultate. Brez poseganja v obveznosti iz točke 8 priglašeni organ objavi 
vsebino navedenega poročila v celoti ali delno, če se proizvajalec strinja.  
 
6. Kadar tip izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, ki veljajo za zadevno radijsko opremo, 
priglašeni organ proizvajalcu izda certifikat o EU-pregledu tipa. Potrdilo vsebuje ime in naslov 
proizvajalca, rezultate pregleda, vidike bistvenih zahtev, ki jih pregled pokriva, pogoje (če 
obstajajo) njegove veljavnosti in potrebne podatke za identifikacijo ocenjenega tipa. 
Certifikatu o EU-pregledu tipa je lahko priložena ena ali več prilog. Certifikati o EU-pregledu 
tipa in priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko ugotovi skladnost proizvedene 
radijske opreme s preizkušenim tipom ter omogoči nadzor med uporabo. Kadar tip ne 
izpolnjuje veljavnih zahtev iz tega pravilnika, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-
pregledu tipa in ustrezno obvesti vlagatelja s podrobno utemeljitvijo zavrnitve. 
 



7. Priglašeni organ oceni vse spremembe splošno sprejetih najnovejših dosežkov, ki kažejo, 
da odobreni tip ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz tega pravilnika, ter določi, ali te 
spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V tem primeru priglašeni organ ustrezno obvesti 
proizvajalca. 
Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo v zvezi s certifikatom o 
EU-pregledu tipa, o vseh spremembah odobrenega tipa, ki bi lahko vplivale na skladnost 
radijske opreme z bistvenimi zahtevami iz tega pravilnika ali pogoji veljavnosti tega 
certifikata. Take spremembe zahtevajo dodatno odobritev v obliki dodatka k izvirnemu 
certifikatu o EU-pregledu tipa.  
 
8. Vsak priglašeni organ obvesti svoj priglasitveni organ o izdanih ali preklicanih certifikatih o 
EU-pregledu tipa ali dodatkih k tem potrdilom ter redno ali na zahtevo priglasitvenega organa 
predloži seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov ali 
dodatkov. Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnjenih, preklicanih, 
začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu tipa ter jih na zahtevo 
obvesti o takih izdanih certifikatih ali dodatkih. Kadar harmonizirani standardi, katerih 
reference so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije, niso bili uporabljeni ali niso bili 
uporabljeni v celoti, vsak priglašeni organ obvesti države članice Evropske unije o certifikatih 
o EU-pregledu tipa, ki jih je izdal, ali njihovih dodatkih. Države članice Evropske unije, 
Komisija in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo dobijo izvod certifikatov o EU-pregledu 
tipa ali njihovih dodatkov. Države članice Evropske unije in Komisija lahko na zahtevo dobijo 
izvod tehnične dokumentacije in rezultatov pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ. 
Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter 
tehnični dosje, ki vključuje dokumentacijo, ki jo predloži proizvajalec, deset let po oceni 
radijske opreme ali do izteka veljavnosti tega certifikata.  
 
9. Proizvajalec mora najmanj deset let po tem, ko je bila radijska oprema dana na trg, 
omogočiti pristojnima organoma iz 39. člena tega pravilnika dostop do izvoda certifikata o 
EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov skupaj s tehnično dokumentacijo. 
 
10. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko vloži zahtevek iz  točke 3 ter izpolni obveznosti 
iz točk 7 in 9, če sta navedeni v pooblastilu. 
 
 

Modul C 
Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora nad proizvodnjo 

 
1. Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora nad proizvodnjo je del postopka 
ugotavljanja skladnosti, pri čemer proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2 in 3 ter zagotovi in 
izjavi, da je zadevna radijska oprema v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu 
tipa, in da izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, ki zanjo veljajo.  
 
2. Proizvodnja  
 
Proizvajalec izvede vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje 
zagotovita skladnost proizvedene radijske opreme z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu 
o EU-pregledu tipa, in z zahtevami iz tega pravilnika, ki zanjo veljajo.  
 
3. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti  
3.1 Proizvajalec mora na vsak kos radijske opreme, ki je v skladu s tipom, opisanim v 
certifikatih o EU-pregledu tipa, in izpolnjuje ustrezne zahteve iz tega pravilnika, namestiti 
oznako CE v skladu z 19. in 20. členom tega pravilnika  
 
3.2 Proizvajalec za vsak tip radijske opreme sestavi pisno izjavo EU o skladnosti in 
pristojnemu organu za nadzor nad trgom iz 39. člena tega pravilnika omogoči dostopnost do 



nje še deset let po tem, ko je bila radijska oprema dana na trg. Izjava EU o skladnosti 
opredeljuje tip radijske opreme, za katerega je bila sestavljena.  

 
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave EU o skladnosti.  
 
4. Pooblaščeni zastopnik  
 
Obveznosti proizvajalca iz točke 3 lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost 
izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.  
 


