
PRILOGA 1 
 

I. Moduli za ocenjevanje skladnosti 
 

ES-PREGLED TIPA (MODUL B) 
 

1. Priglašeni organ mora ugotoviti in potrditi, da vzorec, reprezentančni kos načrtovane 
proizvodnje, ustreza določbam mednarodnih predpisov, ki zanj veljajo. 
 
2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora 
prošnjo  za ES-pregled tipa mora vložiti pri priglašenem organu, ki ga sam izbere.  
Prošnja mora vsebovati: 

- ime in naslov proizvajalca ter ime in naslov njegovega pooblaščenega zastopnika, 
- pisno izjavo, da enake vloge ni hkrati vložil še pri kakšnem drugem priglašenem 

organu, 
- tehnično dokumentacijo, kakor je opisano v 3. točki tega modula. 

Vlagatelj mora priglašenemu organu dati na voljo vzorec, reprezentančni kos načrtovane 
proizvodnje in v nadaljnjem besedilu imenovan „tip“1. Priglašeni organ lahko zahteva nove 
vzorce, če jih potrebuje za program preskusov. 
 
3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti oceno, ali izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih 
mednarodnih predpisov. V kolikor je to nujno za takšno oceno, morajo biti oblika, standard 
izdelave, proizvodnja, namestitev in delovanje izdelka v skladu z opisom v tehnični 
dokumentaciji, kakor jo določa Dodatek k tej prilogi. 
 
4. Priglašeni organ mora: 
4.1 pregledati tehnično dokumentacijo in preveriti, ali je tip izdelan v skladu s tehnično 
dokumentacijo; 
4.2 izvesti ustrezne preglede in potrebne preskuse ali jih dati izvesti zaradi preverjanja, ali so 
izpolnjene zahteve ustreznih mednarodnih predpisov; 
4.3 z vlagateljem dogovoriti lokacijo, na kateri bodo izvedeni pregledi in potrebni preskusi. 
 
5. Če tip izpolnjuje določbe ustreznih mednarodnih predpisov, mora priglašeni organ 
vlagatelju izdati certifikat o ES-pregledu tipa. Certifikat vsebuje:  ime in naslov proizvajalca, 
podrobnosti o opremi, ugotovitve  pregleda, pogoje za njegovo veljavnost in podatke, 
potrebne  za identifikacijo odobrenega tipa.   
Spisek ustreznih delov tehnične dokumentacije mora biti priložen certifikatu. Priglašeni organ 
obdrži en izvod.  
V primeru zavrnitve izdaje certifikata, mora priglašeni organ podati podrobne razloge 
zavrnitve. 
Če proizvajalec ponovno vloži prošnjo za ES-pregled tipa za opremo, za katero je bila 
zavrnjena izdaja certifikata o ES-pregledu tipa, mora ta predložitev priglašenemu organu 
vsebovati vso ustrezno dokumentacijo, vključno s prvotnimi poročili preskušanj, podrobnimi 
razlogi za prejšnjo zavrnitev in podrobnosti o vseh izboljšavah, izvedenih na opremi. 
 
6. Vlagatelj mora priglašeni organ, ki ima v lasti vso dokumentacijo glede certifikata o 
opravljenem ES-pregledu tipa, obveščati o vseh spremembah odobrenega izdelka, ki morajo 
pridobiti dodatno odobritev, če bi te spremembe lahko vplivale na usklajenost z zahtevami 
predpisanih pogojev za uporabo izdelka. Takšna dodatna odobritev mora biti dana v obliki 
dodatka originalnemu certifikatu o ES-pregledu tipa. 
 

                                                 
1
 Tip lahko pokriva več izvedenk izdelka, če razlike med izvedenkami ne vplivajo na varnost ali druge zahteve glede uporabnosti 

izdelka. 



7. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravam države članice zastave in drugim 
priglašenim organom omogočiti dostop do ustreznih informacij glede certifikata o ES-
pregledu tipa ter izdanih in umaknjenih dodatkov. 
 
8. Drugi priglašeni organi lahko dobijo kopije certifikatov o ES-pregledu tipa oziroma njihovih 
dodatkov. Priloge k certifikatom  morajo biti na voljo drugim priglašenim organom. 
 
9. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora 
skupaj s tehnično dokumentacijo hraniti tudi kopije certifikatov o ES-pregledu tipa in njihovih 
dodatkov vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka. 
 

SKLADNOST S TIPOM (MODUL C) 
 

1. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti zagotovi in 
izjavi, da so zadevni izdelki usklajeni s tipom, kakor je opisano v certifikatu o ES-pregledu 
tipa, in da izpolnjujejo zahteve mednarodnih predpisov, ki veljajo zanje. Proizvajalec ali 
njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora pritrditi oznako na vsak 
izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. 
 
2. Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da postopek izdelave zagotavlja 
skladnost proizvedenih izdelkov s tipom, kakor je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa, in 
da izpolnjuje zahteve mednarodnih predpisov, ki veljajo zanj. 
 
3. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti 
kopijo izjave o skladnosti še vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka. 
 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE (MODUL D) 
 

1. Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. točke te priloge, zagotovi in izjavi, da so zadevni 
izdelki usklajeni s tipom, kakor je opisano v certifikatu o ES-pregled tipa. Proizvajalec ali 
njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora pritrditi na vsak izdelek 
oznako v skladu s prilogo 3 tega pravilnika in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. Ob oznaki 
mora biti še identifikacijski simbol priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor določa 
4. točka tega modula. 
 
2. Proizvajalec mora izvajati odobren sistem kakovosti pri proizvodnji, pregled in preskušanje 
končnih izdelkov, kakor je določeno v 3. točki tega modula, in mora biti podvržen nadzoru, 
kakor ga določa 4. točka tega modula. 
 
3. Sistem kakovosti 
3.1 Proizvajalec mora vložiti prošnjo za presojo njegovega sistema kakovosti za zadevne 
izdelke pri priglašenem organu, ki ga sam izbere. 
 
Prošnja mora vsebovati: 

- vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov, 
- dokumentacijo o sistemu kakovosti, 
- tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in kopijo certifikata o ES-pregledu tipa. 

 
3.2 Sistem kakovosti mora zagotoviti, da so izdelki usklajeni s tipom, kakor je opisan v 
certifikatu o ES-pregledu tipa. 
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih prevzame proizvajalec, morajo biti dokumentirani 
sistematično in urejeno v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema 
kakovosti mora dovoljevati dosledno razumevanje programov kakovosti, načrtov, navodil in 
evidenc. 
 



Zlasti morajo biti v tej dokumentaciji ustrezno opisani:  
- zahteve glede kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in zmožnosti 

vodstva glede kakovosti izdelkov, 
- proizvodnja, tehnike za preverjanje in zagotavljanje kakovosti, postopki in 

sistematična dejanja, ki bodo uporabljeni, 
- pregledi in preskusi, ki bodo izvedeni pred proizvodnjo, med njo in po njej, ter 

pogostosti njihovega izvajanja, 
- zapisi kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o 

umerjanju, poročila o izurjenosti udeleženih delavcev ipd., 
- sredstva za nadzor nad doseganjem želene kakovosti izdelka in učinkovite postopke 

za sistem kakovosti. 
 
3.3 Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz 3.2. 
točke tega modula. Predvidevati mora usklajenost s temi zahtevami glede sistema kakovosti, 
ki uporablja ustrezen harmonizirani standard.  
Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju v zadevni 
proizvodni tehnologiji. Postopek ocenjevanja mora vključevati pregled proizvajalčevih 
prostorov. 
Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati ugotovitve  
pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja. 
 
3.4 Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti, in vzdrževati njegovo ustreznost in učinkovitost. 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora obvestiti 
priglašeni organ, ki je sistem kakovosti odobril, o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema 
kakovosti. 
Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjen sistem 
kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 tega modula, ali pa je potrebna ponovna 
presoja. 
Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati 
ugotovitve  pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja. 
 
4. Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ 
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
odobrenega sistema kakovosti. 
 
4.2 Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene pregleda omogočiti vstop na mesta 
proizvodnje, pregledov in preskusov in skladiščenja ter mu dati na voljo vse potrebne 
informacije, zlasti: 
- dokumentacijo sistema kakovosti, 
- zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, 
poročila o usposobljenosti  zadevnega osebja ipd. 
 
4.3 Priglašeni organ mora redno opravljati  preglede, da se prepriča ali proizvajalec vzdržuje 
in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu predložiti poročilo o pregledu.  
 
4.4 Poleg tega  lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med takšnimi 
obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, 
da preveri, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ mora proizvajalcu predložiti 
poročilo o obisku in v primeru izvedenega preskusa, poročilo o preskusu. 
 
5. Proizvajalec mora vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka za državne organe hraniti: 
- dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1 tega modula, 
- posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4 tega modula, 



- odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 
4.4 tega modula.  
 
6. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim 
priglašenim organom predložiti ustrezne informacije o izdanih in preklicanih odobritev 
sistema kakovosti. 
 

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZDELKA (MODUL E) 
 
1. Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz točke 2, zagotavlja in izjavlja, da so zadevni izdelki 
usklajeni s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregled tipa. Proizvajalec ali njegov 
pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora pritrditi oznako na vsak izdelek 
in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. Ob oznaki mora biti še identifikacijski simbol 
priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor ga določa 4. točka tega modula. 
 
2. Proizvajalec mora izvajati odobren sistem kakovosti pri pregledu končnih izdelkov in 
preskušanju, kakor je določeno v 3. točki tega modula in mora biti podvržen nadzoru, kakor 
ga določa 4. točka tega modula. 
 
3. Sistem kakovosti 
 
3.1 Proizvajalec mora vložiti prošnjo za oceno njegovega sistema kakovosti za zadevne 
izdelke pri priglašenem organu, ki ga sam izbere. 
Prošnja mora vključevati: 

- vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov, 
- dokumentacijo o sistemu kakovosti, 
- tehnično dokumentacijo odobrenega tipa  in kopijo certifikata o ES-pregledu tipa. 

 
3.2 Po sistemu kakovosti je treba vsak izdelek pregledati in opraviti primerne preskuse, da se 
zagotovi skladnost z ustreznimi zahtevami mednarodnih predpisov. Vsi elementi, zahteve in 
določila, ki jih prevzame proizvajalec, morajo biti sistematično in urejeno dokumentirani v 
obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora 
zagotavljati splošno razumevanje programov kakovosti, načrtov, navodil in evidenc. 
 
Zlasti morajo biti v tej dokumentaciji ustrezno opisani: 

- zahteve glede kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in zmožnosti 
vodstva glede kakovosti izdelkov, 

- pregledi  in preskusi, ki bodo izvedeni po proizvodnji, 
- sredstva za nadzor nad učinkovitimi postopki za sistem kakovosti, 
- zapisi kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o 

umerjanju, poročila o izurjenosti zadevnega osebja ipd. 
 
3.3 Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz točke 
3.2. tega modula. Predvidevati mora usklajenost s temi zahtevami glede sistema kakovosti, 
ki izvaja ustrezen harmonizirani standard. 
Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju v zadevni 
proizvodni tehnologiji. Postopek ocenjevanja mora vključevati pregled proizvajalčevih 
prostorov. 
Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati ugotovitve 
pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja. 
 
3.4 Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti, in  vzdrževati, njegovo ustreznost in učinkovitost. 



Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora obvestiti 
priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema 
kakovosti. 
Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjen sistem 
kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 tega modula, ali pa je potrebna ponovna 
presoja 
Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati 
ugotovitve pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja. 
 
4. Nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ 
 
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
odobrenega sistema kakovosti. 
 
4.2 Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene pregleda na omogočiti vstop na 
mesta pregledov, preskusov in skladiščenja in mu dati na voljo vse potrebne informacije, 
zlasti: 
- dokumentacijo sistema kakovosti, 
- tehnično dokumentacijo, 
- zapise o kakovosti, kot so poročila o preverjanju in podatki o preskusih, podatki o 
umerjanju, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja ipd.. 
 
4.3 Priglašeni organ mora redno opravljati preglede, da se prepriča  ali proizvajalec vzdržuje 
in uporablja sistem kakovosti, in mora proizvajalcu predložiti poročilo o pregledu . 
 
4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med takšnimi 
obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, 
da preveri, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ mora proizvajalcu predložiti 
poročilo o obisku in v primeru izvedenega preskusa, poročilo o preskusu,  
 
5. Proizvajalec mora vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka za državne organe hraniti: 
- dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1 tega modula, 
- posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4 tega modula, 
- odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 
4.4 tega modula. 
 
6. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim 
priglašenim organom predložiti ustrezne informacije o izdanih in preklicanih odobritvah 
sistema kakovosti. 
 

PREVERJANJE IZDELKA (MODUL F) 
 
1. Proizvajalec ali njegov pooblačeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora 
preveriti in potrditi, da so izdelki, za katere se uporablja točka 3 tega modula, usklajeni s 
tipom, kakor je opisano v certifikatu o ES-pregledu tipa. 
 
2. Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe da zagotovi, da postopek izdelave 
zagotavlja skladnost izdelkov s tipom, kakor je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa. Na 
vsak izdelek mora pritrditi oznako in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. 
 
3. Priglašeni organ mora izvesti ustrezne preglede in preskuse, da preveri, ali so izpolnjene 
zahteve ustreznih mednarodnih predpisov bodisi s pregledom in preskusom vsakega izdelka, 
v skladu z določbami  4. točke tega modula, bodisi s pregledom in preskušanjem izdelkov na 
statistični podlagi v skladu z določbami 5. točke tega modula, po izbiri proizvajalca. 
 



3a. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora 
hraniti kopijo izjave o skladnosti še vsaj 10 let od izdelave zadnjega izdelka. 
 
4. Preverjanje s pregledom in preskusom vsakega izdelka 
 
4.1 Vse izdelke je treba posamično pregledati in na njih opraviti primerne preskuse, da bi 
potrdili njihovo skladnost s tipom, kot  je opisano v certifikatu  o ES-pregled tipa. 
 
4.2 Priglašeni organ mora namestiti identifikacijski simbol ali izdati nalog za njegovo 
namestitev na vsak odobren izdelek in sestaviti pisno izjavo o skladnosti v zvezi z 
opravljenimi  preskusi. 
 
4.3 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora 
zagotoviti, da lahko na zahtevo predloži izjavo o skladnosti, ki jo je izdal priglašeni organ  
upravi države članice zastave. 
 
5. Statistično preverjanje 
 
5.1 Proizvajalec mora svoje izdelke predstaviti v obliki homogenih skupin in izvesti vse 
potrebne ukrepe, da zagotovi, da postopek izdelave zagotavlja homogenost vsake 
proizvedene skupine izdelkov. 
 
5.2 Vsi izdelki morajo biti na voljo za preverjanje v obliki homogenih skupin. Naključni vzorec 
mora biti vzet iz vsake skupine. Izdelki v vzorcih morajo biti posamično pregledani in izvedeni 
morajo biti ustrezni preskusi, da se zagotovi njihova skladnost z zahtevami mednarodnih 
predpisov, ki veljajo zanje, in določi, ali je skupina sprejeta ali zavrnjena.  
 
5.3 V primeru sprejetih serij mora priglašeni organ na vsak izdelek namestiti identifikacijski 
simbol ali izdati nalog za njegovo namestitev in sestaviti pisno izjavo o skladnosti v zvezi z 
opravljenimi preskusi. Na tržišče se lahko pošljejo vsi izdelki iz skupine, razen tistih v vzorcu, 
za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni. 
Če je skupina zavrnjena, mora priglašeni organ ali pristojni organ izvesti ustrezne ukrepe, da 
prepreči pojav te skupine na tržišču. V primeru pogostih zavrnitev skupine lahko priglašeni 
organ začasno prekine statistično preverjanje. 
Proizvajalec lahko na odgovornost priglašenega organa namesti identifikacijski simbol 
priglašenega organa med postopkom izdelave. 
 
5.4 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora 
zagotoviti, da lahko na zahtevo predloži izjave o skladnosti, ki jih je izdal priglašeni organ 
upravi države članice zastave. 
 

PREVERJANJE POSAMEZNEGA IZDELKA(MODUL G) 
 
1. Proizvajalec mora zagotoviti in izjaviti, da zadevni izdelek, ki je pridobil izjavo iz 2. točke 
tega modula, izpolnjuje zahteve mednarodnih predpisov, ki veljajo zanj. Proizvajalec ali 
njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora na izdelek pritrditi 
oznako in sestaviti izjavo o skladnosti. 
 
2. Priglašeni organ mora pregledati posamični izdelek in opraviti ustrezne preskuse za 
zagotavljanje njegove skladnosti z ustreznimi zahtevami mednarodnih predpisov. 
Priglašeni organ mora namestiti identifikacijski simbol ali izdati nalog za njegovo namestitev 
na odobren izdelek in sestaviti izjavo o skladnosti v zvezi z opravljenimi preskusi. 
 
3. Namen tehnične dokumentacije je omogočiti skladnost z zahtevami mednarodnih 
predpisov pri ocenjevanju, pa tudi razumevanje oblike, proizvodnje in delovanja izdelka. 



CELOVITO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (MODUL H) 
 
1. Proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz druge točke, mora zagotoviti in izjaviti, da zadevni 
izdelki ustrezajo zahtevam mednarodnih predpisov, ki veljajo zanje. Proizvajalec ali njegov 
pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora pritrditi oznako na vsak izdelek 
in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. Ob oznaki mora biti še identifikacijski simbol 
priglašenega organa, pristojnega za nadzor, kakor določa 4. točka tega modula. 
 
2. Proizvajalec mora vzdrževati odobren sistem kakovosti glede oblike, proizvodnje, 
pregledovanja in preskušanja končnih izdelkov, kakor določa 3. točka, in biti podvržen 
nadzoru, kakor ga določa 4. točka tega modula. 
 
3. Sistem kakovosti 
 
3.1 Proizvajalec mora vložiti prošnjo za oceno njegovega sistema kakovosti pri priglašenemu 
organu. 
Prošnja mora vključevati: 
- vse ustrezne informacije za načrtovano kategorijo izdelkov in 
- dokumentacijo o sistemu kakovosti. 
 
3.2 Sistem kakovosti mora zagotoviti, da izdelki ustrezajo zahtevam mednarodnih predpisov, 
ki veljajo zanje. 
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih prevzame proizvajalec, morajo biti dokumentirani 
sistematično in urejeno, v obliki pisnih strategij, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema 
kakovosti mora zagotavljati splošno razumevanje kakovostnih strategij in postopkov, kot so 
programi kakovosti, načrti, navodila in evidence. 
Zlasti morajo biti v tej dokumentaciji primerno opisani: 
- zahteve glede kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in zmožnosti vodstva 
glede kakovosti izdelkov, 
- tehnične specifikacije za načrt, vključno s standardi, ki bodo uporabljeni in zagotovilo, da 
bodo izpolnjene bistvene zahteve mednarodnih predpisov, ki veljajo za izdelke, 
- tehnike, postopki in sistematični ukrepi preverjanja in odobritev oblike, ki bodo uporabljeni 
pri obliki izdelkov, povezanih z zajeto skupino izdelkov, 
- ustrezne proizvodnje ter tehnike, postopki in sistematični ukrepi preverjanja kakovosti in 
zagotavljanja kakovosti, ki bodo uporabljeni, 
- pregledi in preskusi, ki bodo izvedeni pred proizvodnjo, med njo in po njej, ter pogostosti 
njihovega izvajanja, 
- zapisniki kakovosti, kot na primer  poročila o preverjanju in podatki o preskusih, podatki za 
umerjanje, poročila o usposobljenosti  zadevnega osebja ipd., 
- sredstva za nadzor doseganja zahtevane kakovosti izdelka in učinkovitega delovanja  
sistema kakovosti. 
 
3.3 Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti, ali izpolnjuje zahteve iz točke 
3.2 tega modula. Predvidevati mora skladnost s temi zahtevami glede sistema kakovosti, ki 
izvaja ustrezen harmoniziran standard. 
Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju v zadevni 
proizvodni tehnologiji. Postopek ocenjevanja mora vključevati pregled proizvajalčevih 
prostorov. 
Proizvajalec mora biti o odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati ugotovitve  
pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja. 
 
3.4 Proizvajalec mora storiti vse, da izpolni obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti, in vzdrževati njegovo ustreznost in učinkovitost. 



Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora obvesti 
priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti o vsaki nameravani posodobitvi tega sistema 
kakovosti. 
Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti, ali bo spremenjen sistem 
kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 tega modula in ali je potrebna  ponovna 
presoja. 
Proizvajalec mora biti o njegovi odločitvi obveščen. Uradno obvestilo mora vsebovati 
ugotovitve  pregleda in obrazloženo odločitev ocenjevanja. 
 
4. ES nadzor, ki ga izvaja priglašeni organ 
 
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec vestno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
odobrenega sistema kakovosti. 
 
4.2 Proizvajalec mora priglašenemu organu za namene pregleda dovoliti dostop na mesta 
načrtovanja, proizvodnje, pregledov in izvajanja preskusov ter skladiščenja in mu dati na 
voljo vse potrebne informacije, zlasti: 
- dokumentacijo sistema kakovosti, 
- zapisnike o kakovosti, kakor so predvideni pri postopku oblikovanja v sistemu kakovosti, na 
primer rezultati analiz, izračunov, preskusov ipd., 
- zapisnike o kakovosti, kakor so predvideni pri postopku izdelave  v sistemu kakovosti, kot 
so na primer poročila o preverjanju in podatki o preskusih, podatki za umerjanje, poročila o  
usposobljenosti zadevnega osebja ipd.. 
 
4.3 Priglašeni organ mora redno izvajati preglede za zagotovitev, da proizvajalec vzdržuje in 
uporablja sistem kakovosti, in mora proizvajalcu predložiti  poročilo o pregledu. 
 
4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med takšnimi 
obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede preskuse ali da nalog za izvedbo preskusov, 
da ugotovi, ali sistem kakovosti pravilno deluje. Priglašeni organ mora proizvajalcu predložiti 
poročilo o obisku in poročilo o preskusu, če je bil preskus izveden. 
 
5. Proizvajalec mora vsaj 10 let po izdelavi zadnjega izdelka hraniti na voljo pristojnim 
državnim organom: 
- dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka točke 3.1, 
- posodobitve iz drugega odstavka točke 3.4, 
- odločitev in poročila priglašenega organa iz zadnjega odstavka točke 3.4, točke 4.3 in točke 
4.4. 
 
6. Vsak priglašeni organ mora na zahtevo upravi države članice zastave in drugim 
priglašenim organom predložiti ustrezne informacije glede izdanih in umaknjenih odobritev 
sistema kakovosti. 
 
7. Pregled oblike 
 
7.1 Proizvajalec mora vložiti vlogo za pregled oblike pri enem samem priglašenem organu. 
 
7.2 Vloga mora omogočiti razumevanje oblike, proizvodnje in delovanja izdelka, ter oceno 
skladnosti z zahtevami mednarodnih predpisov. 
Vsebovati mora: 
- specifikacije tehničnega oblikovanja, vključno z uporabljenimi standardi, in 
- potrebne dodatne dokaze o njegovi ustreznosti, zlasti če standardi, opredeljeni v 4. členu 
tega pravilnika, niso bili dosledno uporabljeni. Takšni dodatni dokazi morajo vsebovati 
rezultate preskusov, ki jih je izvedel ustrezen proizvajalčev laboratorij ali drug laboratorij v 
njegovem imenu. 



 
7.3 Priglašeni organ mora preučiti vlogo in, kadar oblika izpolnjuje določbe mednarodnih 
predpisov, vlagatelju izdati ES-spričevalo o pregledu oblike. Spričevalo mora zajemati 
izsledke pregleda, pogoje njegove veljavnosti, podatke, potrebne za identifikacijo odobrene 
oblike in po potrebi opis delovanja izdelka. 
 
7.4 Vlagatelj mora priglašeni organ, ki je izdal ES-spričevalo o pregledu oblike, obveščati o 
vseh spremembah odobrene oblike. Spremembe odobrene oblike morajo pridobiti dodatno 
odobritev priglašenega organa, ki je izdalo ES-spričevalo o pregledu oblike, če bi lahko te 
spremembe vplivale na skladnost z ustreznimi zahtevami mednarodnih predpisov ali 
predpisanimi pogoji za uporabo izdelka. Takšna dodatna odobritev mora biti podana v obliki 
dodatka k originalnemu ES-spričevalu o pregledu oblike. 
 
7.5 Priglašeni organ mora na zahtevo upravi zastave države članice in drugim priglašenim 
organom dati na voljo ustrezne informacije v zvezi z: 
- ES-spričevali o pregledu oblike in izdanimi dodatki, ter 
- ES-odobritvami oblike in umaknjenimi dodatnimi odobritvami. 

 


