
PRILOGA IV 
 

MODUL: ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PROIZVODNJE 
 
1. Modul opisuje postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. točke, zagotovi in 
izjavi, da so ti izdelki v skladu s tipom, opisanim v ES-certifikatu o skladnosti tipa, in da izpolnjujejo 
zahteve te odredbe, ki veljajo zanje. 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik v skupnosti pritrdi na vsak kos opreme oznako CE in 
izda pisno izjavo o skladnosti.  
Oznaka CE mora imeti identifikacijsko številko priglašenega organa, odgovornega za ES-nadzor, kot 
je določeno v četrtem razdelku. 
 
2. Proizvajalec mora imeti odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, končno preverjanje opreme in 
preskušanje, kot je določeno v tretjem razdelku, pri čemer je pod nadzorom, kot je določeno v četrtem 
razdelku. 
 
3. Sistem kakovosti 
 
3.1 Proizvajalec vloži vlogo za presojo svojega sistema kakovosti za opremo pri priglašenem organu, 
ki ga izbere sam. 
 
Vloga mora vključevati: 
 

 vse podatke o predvideni kategoriji izdelkov, 
 dokumentacijo o sistemu kakovosti, 
 tehnično dokumentacijo o certificiranem vzorcu in izvod ES-certifikata o skladnosti tipa. 

 
3.2 Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost opreme s tipom, ki je opisan v ES-certifikatu o 
skladnosti tipa, in z zahtevami direktive, ki veljajo zanjo. 
 
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti sistematično in razvidno 
dokumentirani v obliki zapisanih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti 
mora dovoljevati dosledno interpretacijo programov, načrtov, priročnikov in evidence kakovosti. 
 
Zlasti mora vključevati ustrezen opis: 
 

 ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva o kakovosti 
opreme, 

 metod, postopkov in sistematskih ukrepov, ki se bodo uporabljali v proizvodnji, pri kontroli ter 
zagotavljanju kakovosti, 

 preverjanj in preskusov, ki bodo opravljeni pred proizvodnjo, med njo in po njej, ter pogostost 
izvajanja,  

 evidenc kakovosti, kot so poročila o kontrolah in podatki iz preskusov, kalibracijski podatki, 
poročila o kvalifikacijah osebja ipd., 

 sredstev za spremljanje dosežene kakovosti opreme in učinkovitosti delovanja sistema 
kakovosti. 

 
3.3 Priglašeni organ preveri sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve, omenjene v razdelku 
3.2. Pri tem predpostavi skladnost s temi zahtevami za sisteme kakovosti, ki uveljavljajo usklajene 
standarde. Skupina za presojo mora vključevati vsaj enega člana z izkušnjami pri vrednotenju 
tehnologije opreme. Postopek vrednotenja mora vključevati inšpekcijski obisk v prostorih proizvajalca. 
O odločitvi se obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve presoje in utemeljitev 
odločitve. 
 
3.4 Proizvajalec si mora prizadevati za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je 
bil odobren, in vzdrževati sistem, tako da ostaja ustrezen in učinkovit. 
 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik morata obvestiti priglašeni organ, ki je odobril sistem 
kakovosti, o vseh nameravanih posodobitvah sistema kakovosti. 
 



Priglašeni organ ovrednoti predlagane spremembe in odloči, ali bo tudi spremenjeni sistem kakovosti 
izpolnjeval zahteve iz razdelka 3.2 ali bo potrebna ponovna presoja. 
 
O odločitvi se obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljitev 
odločitve. 
 
4. Nadzor v odgovornosti priglašenega organa 
 
4.1 Namen nadzora je zagotovitev, da proizvajalec ustrezno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 
odobrenega sistema kakovosti. 
 
4.2 Proizvajalec mora za kontrolo kakovosti dovoljevati priglašenemu organu dostop do prostorov za 
proizvodnjo, kontrolo, preskušanje in skladiščenje, na voljo mu mora dati vse potrebne informacije, 
zlasti: 
 

 dokumentacijo sistema kakovosti, 
 evidence kakovosti, kot so poročila o kontroli kakovosti in podatki iz preskusov, kalibracijski 

podatki, poročila o kvalifikacijah osebja ipd. 
 
4.3 Priglašeni organ periodično opravlja presoje in tako zagotovi, da proizvajalec vzdržuje in uveljavlja 
sistem kakovosti, ter o njih izdaja proizvajalcu poročila o presoji. 
 
4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ proizvajalca tudi nenajavljeno obišče. Med temi obiski lahko po 
potrebi izvaja preskuse ali poskrbi za izvedbo preskusov, da preveri, če se sistem kakovosti pravilno 
izvaja. Priglašeni organ izda proizvajalcu poročilo o kontroli kakovosti in poročilo o preskusih, če jih je 
opravil. 
 
5. Proizvajalec še najmanj deset let po tem, ko je bil izdelan zadnji kos opreme, hrani in daje na voljo 
državnim organom: 

 dokumentacijo, omenjeno v drugi alinei razdelka 3.1, 
 dokumentacijo o posodobitvah, omenjeno v drugem odstavku razdelka 3.4, 
 odločitve in poročila priglašenega organa, ki so omenjena v razdelku 3.4 (zadnji odstavek), 

razdelku 4.3 in razdelku 4.4.  
 
6. Vsak priglašeni organ seznani druge priglašene organe z informacijami v zvezi z izdanimi in 
preklicanimi odobritvami sistemov kakovosti. 


