
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRAS B modulis EK tipa pārbaude 

 

1. EK tipa pārbaude ir atbilstības novērtēšanas procedūras daļa, ar kuru paziņotā struktūra 

pārbauda produkta tehnisko projektu un pārliecinās un apstiprina, ka šā produkta tehniskais 

projekts atbilst tā tiesību akta prasībām, kas uz to attiecas. 

 

2. EK tipa pārbaudi var veikt kādā no turpmāk aprakstītajiem veidiem: 

pārbauda pabeigtu produktu (produkcijas tipu), kas ir reprezentatīvs paredzamās produkcijas 

paraugs, 

novērtē produkta tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un 3. punktā 

norādītos pierādījumus, kā arī pārbaudot vienu vai vairākas būtiskas produkta, kas ir 

reprezentatīvs paredzamās produkcijas paraugs, detaļas (produkcijas tipa un projekta tipa 

kombināciju), 

novērtē produkta tehniskā projekta atbilstību, pārbaudot tehnisko dokumentāciju un 3. punktā 

norādītos pierādījumus, taču nepārbaudot paraugu (projekta tipu). 

 

3. Ražotājs iesniedz EK tipa pārbaudes pieteikumu paziņotajai struktūrai pēc paša izvēles. 

Iesniegumā iekļauj: 

ražotāja vārdu/nosaukumu un ražotāja adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, 

norāda arī šā pārstāvja vārdu/nosaukumu un adresi, 

rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts citai paziņotajai struktūrai, 

tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija dara iespējamu produkta atbilstības 

piemērojamajām tiesību akta prasībām novērtēšanu, un tai jāietver apdraudējuma(-u) atbilstīga 

analīze un novērtējums. Tehniskajā dokumentācijā norāda piemērojamās prasības, un, ciktāl tas 

ir nepieciešams novērtēšanai, tā aptver produkta projektu, ražošanu un lietošanu. Tehniskajā 

dokumentācijā, ja vien tas iespējams, jāiekļauj vismaz šādi elementi: 

produkta vispārīgs apraksts, 

projekta skices, ražošanas rasējumi un detaļu, montāžas mezglu, strāvas slēgumu u. tml. shēmas, 

apraksti un skaidrojumi, kas vajadzīgi minēto rasējumu un shēmu, un produkta darbības 

izpratnei, 

to pilnībā vai daļēji piemēroto piemērojamo standartu un/vai attiecīgo tehnisko specifikāciju 

saraksts, uz kurām ir publicētas norādes Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, ja 

piemērojamie standarti nav piemēroti, to pieņemto risinājumu apraksti, kas izmantoti 

likumdošanas instrumenta pamatprasību izpildei. Ja standarti tiek piemēroti daļēji, tehniskajā 

dokumentācijā jānorāda piemērotās standartu daļas, 

veikto konstrukcijas aprēķinu, veikto pārbaužu utt. rezultāti un 

pārbaudes ziņojumi, 

paraugus, kas ir reprezentatīvi paredzamās produkcijas paraugi. Paziņotā struktūra var pieprasīt 

papildu paraugus, ja tie vajadzīgi, lai veiktu testa programmu, 

pierādījumus, kas apstiprina tehniskā projekta atbilstību. Šajos pierādījumos norāda visus 

izmantotos dokumentus, jo īpaši – ja nav pilnībā piemēroti attiecīgie piemērojamie standarti 

un/vai tehniskās specifikācijas. Pierādījumos vajadzības gadījumā iekļauj tādu testu rezultātus, 

kurus ir veikusi ražotāja atbilstīgā laboratorija vai cita testa laboratorija ražotāja vārdā un uz 

ražotāja atbildību. 

 

4. Paziņotā struktūra 

attiecībā uz produktu: 

 

4.1. pārbauda tehnisko dokumentāciju un pierādījumus, lai novērtētu produkta tehniskā projekta 

atbilstību; 

attiecībā uz paraugu(-iem): 

 

http://www.icqc.lv/


4.2. pārliecinās, ka paraugs(-i) ir ražots(-i) atbilstīgi minētajai tehniskajai dokumentācijai, un 

noskaidro, kuras detaļas ir projektētas saskaņā ar piemērojamajiem atbilstīgo piemērojamo 

standartu un/vai tehnisko specifikāciju noteikumiem un kuras projektētas, neievērojot šo 

standartu attiecīgos noteikumus; 

 

4.3. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai uztic to veikšanu citiem, lai pārliecinātos, ka ražotājs 

ir izvēlējies risinājumus, kas piedāvāti attiecīgajos piemērojamajos standartos un/vai tehniskajās 

specifikācijās, un ka tie ir piemēroti pareizi; 

 

4.4. veic attiecīgās pārbaudes un testus vai uztic to veikšanu citiem, lai pārliecinātos, ka 

gadījumos, kad nav tikuši piemēroti attiecīgie atbilstīgo piemērojamo standartu un/vai tehnisko 

specifikāciju noteikumi, ražotāja pieņemtie risinājumi atbilst attiecīgajām tiesību akta 

pamatprasībām; 

 

4.5. vienojas ar ražotāju par vietu, kur tiks veiktas šīs pārbaudes. 

 

5. Paziņotā struktūra izstrādā novērtējuma ziņojumu, kurā norāda pasākumus, kas veikti saskaņā 

ar 4. punktu, un šo pasākumu rezultātus. Neskarot savus pienākumus pret paziņojošām iestādēm, 

paziņotā struktūra drīkst pilnīgi vai daļēji izpaust šā ziņojuma saturu tikai ar ražotāja piekrišanu. 

 

6. Ja tips atbilst īpašā tiesību akta prasībām attiecībā uz konkrēto produktu, paziņotā struktūra 

izsniedz ražotājam EK tipa pārbaudes sertifikātu. Sertifikātā iekļauj ražotāja vārdu vai 

nosaukumu un adresi, secinājumus pēc pārbaudes, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) 

un datus, kas vajadzīgi apstiprinātā tipa identifikācijai. Sertifikātam var būt viens vai vairāki 

pielikumi. 

Sertifikātā un tā pielikumos ir visa attiecīgā informācija, kas ļauj novērtēt izgatavoto produktu 

atbilstību pārbaudītajam tipam un kas ļauj veikt pārbaudi lietošanas laikā. 

Ja tips neatbilst piemērojamajām tiesību akta prasībām, paziņotā struktūra neizdod EK tipa 

pārbaudes sertifikātu un informē pieteikuma iesniedzēju par šo lēmumu, sniedzot sīku sertifikāta 

neizsniegšanas pamatojumu. 

 

7. Paziņotā struktūra seko līdzi vispārpieņemto standartu pārmaiņām, kas norāda, ka 

apstiprinātais tips varētu neatbilst piemērojamajām tiesību akta prasībām, un nosaka, vai šādu 

pārmaiņu rezultātā ir nepieciešams veikt sīkāku izpēti. Ja šāda izpēte ir nepieciešama, paziņotā 

struktūra par to informē ražotāju. 

 

Ražotājs informē paziņoto struktūru, kurā glabājas tehniskā dokumentācija, par EK tipa 

pārbaudes sertifikātu, par visām apstiprinātā tipa pārmaiņām, kas var ietekmēt produkta 

atbilstību tiesību aktā noteiktajām pamatprasībām vai sertifikāta derīguma nosacījumus. Šādas 

pārmaiņas paredz papildu apstiprinājumu, ko pievieno kā papildinājumu sākotnējam EK tipa 

pārbaudes sertifikātam. 

 

8. Katra paziņotā struktūra informē iestādes, kas to paziņojušas, par izdotajiem un atsauktajiem 

EK tipa pārbaudes sertifikātiem un/vai to papildinājumiem un periodiski vai pēc pieprasījuma 

iesniedz iestādēm, kas to paziņojušas, tādu sertifikātu un/vai to papildinājumu sarakstu, kuri ir 

noraidīti vai kuru darbība ir pārtraukta vai citādi ierobežota. 

 

Katra paziņotā struktūra informē pārējās paziņotās struktūras par tiem EK tipa pārbaudes 

sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus šī struktūra ir noraidījusi vai atsaukusi vai kuru 

darbību tā ir pārtraukusi vai kā citādi ierobežojusi, un pieprasījuma gadījumā arī par tiem 

sertifikātiem un/vai to papildinājumiem, kurus tā ir izdevusi. 

 



Komisija, dalībvalstis un pārējās paziņotās struktūras, iesniedzot pieprasījumu, var saņemt EK 

tipa pārbaudes sertifikātus un/vai to papildinājumu kopijas. Iesniedzot pieprasījumu, Komisija un 

dalībvalstis var saņemt tehniskās dokumentācijas un paziņotās struktūras veikto pārbaužu 

rezultātu kopijas. Paziņotā struktūra uzglabā EK tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un 

papildinājumu, kā arī tehniskās dokumentācijas, ieskaitot ražotāja iesniegto dokumentāciju, 

kopijas par periodu līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. 

 

9. Ražotājs uzglabā EK tipa pārbaudes sertifikāta, tā pielikumu un papildinājumu kopiju kopā ar 

tehnisko dokumentāciju valsts iestāžu vajadzībām vismaz desmit gadus pēc produkta laišanas 

tirgū. 

 

10. Ražotāja pilnvarotais pārstāvis var iesniegt 3. punktā minēto pieteikumu un pildīt saistības, 

kā noteikts 7. un 9. punktā, ar noteikumu, ka tās ir precizētas pilnvarā. 

 

 

 


