
 

 

PRILOGA XII 
 

POPOLNO ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
(MODUL H) 

 
1. Ta modul opisuje postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 2. točke te priloge, 
zagotovi in izjavi, da zadevni izdelki izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje.  
 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora na vsak izdelek 
namestiti oznako CE in podati pisno izjavo o skladnosti v skladu s Prilogo XV tega pravilnika.  
 
Oznako CE mora spremljati identifikacijska številka priglašenega organa, ki je odgovoren za nadzor v 
skladu z določbami 4. točke te priloge. 
 
2. Proizvajalec mora delati po odobrenem sistemu kakovosti za načrt, izdelavo ter pregled in preskušanje 
končnega izdelka v skladu z določbami 3. točke te priloge ter se nadzoruje v skladu z določbami 4. točke 
te priloge. 
 
3. Sistem kakovosti 
 
3.1 Proizvajalec mora pri priglašenem organu vložiti prošnjo za presojo njegovega sistema kakovosti. 
 
Prošnja mora vsebovati: 
– vse ustrezne podatke v zvezi s predvideno kategorijo izdelka, 
– dokumentacijo sistema kakovosti. 
 
3.2 Sistem kakovosti mora zagotoviti skladnost izdelkov z zahtevami tega pravilnika, ki veljajo zanje. 
 
Vsi elementi, zahteve in predpisi, ki jih sprejme proizvajalec, morajo biti dokumentirani na sistematičen in 
urejen način v obliki pisnih predpisov, postopkov in navodil. Ta dokumentacija sistema kakovosti mora 
omogočati enotno razumevanje programov, načrta, priročnikov in evidenc kakovosti. 
 
Zlasti morajo biti v tej dokumentaciji primerno opisani: 
– cilji kakovosti in organizacijska zgradba, odgovornosti in pooblastila uprave proizvajalca v zvezi s 
kakovostjo izdelkov, 
– tehnične specifikacije za načrt, vključno s standardi, ki se bodo uporabljali, ter za primere, ko standardi 
iz 16. člena tega pravilnika ne bodo uporabljeni v celoti, sredstva za zagotavljanje, da bodo izdelki 
izpolnjevali zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje, 
– tehnike za kontrolo in preverjanje načrta, postopki in sistematična opravila, ki se bodo izvajali ob 
načrtovanju izdelkov za zadevno kategorijo izdelkov,  
– ustrezne tehnike, postopki in sistematična opravila, ki se bodo uporabljali za izdelavo, preverjanje 
kakovosti in zagotavljanje kakovosti, 
– pregledi in preskusi, ki se bodo izvedli pred izdelavo, med njo in po njej, ter pogostnost njihovega 
izvajanja, 
– zapisniki kakovosti, kot na primer poročila o pregledih in preskusni podatki, podatki za umerjanje, 
poročila o usposobljenosti zadevnega osebja, itd., 
– sredstva za nadzor doseganja zahtevane kakovosti izdelka in učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 
 
3.3 Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz prejšnje točke te priloge. 
Priglašeni organ predvidi izpolnjevanje teh zahtev v smislu sistemov kakovosti, ki izvajajo ustrezni 
harmonizirani standard (EN 29001). 
 
Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami ocenjevanja na področju tehnologije 
zadevnega izdelka. Postopek ocenjevanja mora vključevati pregled prostorov proizvajalca. 
 
Proizvajalec je obveščen o odločitvi. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev 
odločitve. 
 
3.4 Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, in 
da bo vzdrževal njegovo primernost in učinkovitost. 
 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti obvesti priglašeni organ, ki 
je odobril sistem kakovosti, o morebitni nameravani posodobitvi sistema kakovosti. 



 

 

 
Priglašeni organ oceni predlagane spremembe in odloči, ali bo spremenjeni sistem kakovosti izpolnjeval 
zahteve iz 3.2 točke te priloge ali pa je potrebna ponovna presoja. 
 
Proizvajalec je obveščen o odločitvi. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve pregleda in obrazložitev 
odločitve. 
 

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 omogočiti vstop na mesta načrte, 
izdelave, pregledov in izvajanja preskusov ter skladiščenja in mu predložiti vse potrebne podatke, zlasti: 
– dokumentacijo sistema kakovosti, 
– zapisnike o kakovosti, ki jih predvideva sistem kakovosti v zvezi s projektiranjem, kot so rezultati analiz, 
izračunov, preskusov itd., 
– zapisnike kakovosti, ki jih predvideva proizvodni del sistema kakovosti, kot so poročila o pregledih in 
preskusni podatki, podatki za umerjanje, poročila o usposobljenosti zadevnega osebja itd. 
 
4.3 Priglašeni organ od časa do časa opravlja revizije, da se prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in 
uporablja sistem kakovosti, in proizvajalcu predloži revizijsko poročilo. 
 
4.4 Poleg tega mora priglašeni organ pri proizvajalcu opravljati tudi nenajavljene obiske. Med takimi obiski 
lahko priglašeni organ po potrebi izvaja preskuse ali sproži izvajanje preskusov, da preveri pravilnost 
delovanja sistema kakovosti; proizvajalcu predloži poročilo o obisku, in v primeru izvedenega preskusa, 
poročilo o preskusu. 
 
5. Proizvajalec mora najmanj 10 let od izdelave zadnjega izdelka za državne organe hraniti: 
– dokumentacijo iz druge alinee drugega odstavka 3.1 točke te priloge, 
– posodobitve iz drugega odstavka 3.4 točke te priloge,  
– odločitve in poročila, ki jih izda priglašeni organ, ki so navedeni v četrtem odstavku 3.4, 4.3 in 4.4 točke 
te priloge. 
 
6. Vsak priglašeni organ posreduje drugim priglašenim organom ustrezne podatke o izdanih in preklicanih 
odobritvah sistema kakovosti. 


