
 

Priloga III 

Postopki ugotavljanja skladnosti 

Obveznosti, ki izhajajo iz določil te priloge za tlačno opremo veljajo tudi za sklope. 

Modul A (notranji nadzor proizvodnje) 

1. Ta modul opisuje postopek pri katerem proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, ki 
prevzema obveznosti iz 2. točke, zagotavlja in izjavlja da oprema izpolnjuje zahteve, ki se nanjo nanašajo. 
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora namestiti oznako CE na vsako enoto 
tlačne opreme in napisati izjavo o skladnosti. 

2. Proizvajalec mora sestaviti tehnično dokumentacijo opisano v 3. točki in jo mora sam ali njegov 
pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, hraniti in razpolagati z njo za potrebe nacionalnih nadzornih organov 
za dobo najmanj 10 let po tem, ko je bila proizvedena zadnja tlačna oprema. 

Kolikor niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v ES, je za hranjenje tehnične 
dokumentacije odgovorna oseba, ki opremo daje v promet in obratovanje. 

3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti opreme z zahtevami pravilnika. Kolikor je 
to potrebno za takšno ugotavljanje, mora obsegati načrtovanje, proizvodnjo in obratovanje tlačne opreme, ter 
vsebovati: 

– splošni opis tlačne opreme, 

– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd., 

– opise in razlage potrebne za razumevanje omenjenih risb in shem ter delovanja tlačne opreme, 

– seznam standardov iz 7. člena, uporabljenih v celoti ali delno, ter opis sprejetih rešitev za izpolnitev 
bistvenih zahtev pravilnika, kolikor standardi iz 7. člena niso bili uporabljeni, 

– rezultate konstrukcijskih izračunov, izvedenih pregledov itd., 

– poročila o preskusih. 

4. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora hraniti en izvod izjave o skladnosti s 
tehnično dokumentacijo. 

5. Proizvajalec mora zagotoviti vse potrebne ukrepe, da bo proizvodni postopek zahteval skladnost izdelane 
tlačne opreme s tehnično dokumentacijo navedeno v 2. točki in zahtevami pravilnika. 

Modul A1 (notranja proizvodna kontrola z nadzorom končne presoje) 

Dodatno k zahtevam modula A velja še naslednje: 

Končno presojo mora izvajati proizvajalec, ki ga z občasnimi obiski preverja priglašeni organ po izbiri 
proizvajalca. Med takimi obiski mora priglašeni organ: 

– zagotoviti, da proizvajalec dejansko izvaja končno presojo v skladu s 3.2, Priloge I, 

– vzeti vzorce opreme na mestu proizvodnje ali skladiščenja z namenom izvedbe pregleda. Priglašeni 
organ oceni potrebno število vzorcev, ter oceni ali je potrebno izvesti ali dati izvesti celotno ali delno 
končno presojo na vzorcih tlačne opreme. 

Kolikor je en ali več enot tlačne opreme neskladnih, mora priglašeni organ ustrezno ukrepati. 

Na odgovornost priglašenega organa, pritrdi proizvajalec identifikacijsko številko priglašenega organa na 
vsako enoto tlačne opreme. 

Modul B (ES pregled tipa) 

1. Ta modul opisuje del postopka s katerim priglašeni organ ugotovi in potrdi da je vzorec, ki predstavlja 
predvideno proizvodnjo, v skladu z zahtevami pravilnika. 

2. Vlogo za EU pregled tipa mora vložiti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES pri 
priglašenem organu po lastnem izboru. 



 

 

Vloga mora vsebovati: 

– ime in naslov proizvajalca in, kolikor je vloga vložena s strani pooblaščenega zastopnika s sedežem v 
ES, tudi njegovo ime in naslov, 

– pisno izjavo, da vloga ni bila posredovana nobenemu drugemu priglašenemu organu, 

– tehnično dokumentacijo, opisano v 3. točki. 

Vlagatelj mora priglašenemu organu dati na razpolago vzorec, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, v 
nadaljevanju imenovan "tip". Priglašeni organ lahko zahteva dodatne vzorce, v kolikor bi to zahteval 
preskusni program. 

Tip lahko pokriva več različic opreme, kolikor razlike med njimi ne vplivajo na stopnjo varnosti. 

3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti oceno skladnosti tlačne opreme z zahtevami pravilnika. Kolikor je 
primerno za takšno oceno, mora dokumentacija obsegati načrtovanje, proizvodnjo in obratovanje tlačne 
opreme ter vsebovati: 

– splošni opis tipa, 

– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov, itd., 

– opise in pojasnila potrebna za razumevanje omenjenih risb in shem ter delovanja tlačne opreme, 

– Seznam standardov iz 7. člena, uporabljenih v celoti ali delno, ter opis sprejetih rešitev za izpolnitev 
bistvenih zahtev pravilnika, kolikor standardi iz Seznama standardov niso bili uporabljeni, 

– rezultate konstrukcijskih izračunov, izvedenih pregledov itd., 

– poročila o preskusih, 

– informacije o predvidenih preskusih med proizvodnjo, 

– informacije o usposobljenosti ali odobritvah, zahtevanih v 3.1.2 in 3.1.3., Priloge I. 

4. Priglašeni organ mora: 

4.1. Pregledati tehnično dokumentacijo, potrditi, da je bil tip izdelan v skladu z njo in identificirati sestavne 
dele načrtovane skladno z ustreznimi zahtevami standardov iz Seznama standardov, kakor tudi tiste, ki so 
bile načrtovani brez uporabe zahtev teh standardov. 

Priglašeni organ mora zlasti: 

– pregledati tehnično dokumentacijo glede načrtovanja in proizvodnih postopkov, 

– oceniti uporabljene materiale kadar ti niso v skladu z ustreznimi standardi iz Seznama standardov ali 
nimajo Evropske odobritve materiala za tlačno opremo in preveriti izdano potrdilo proizvajalca 
materiala skladno s točko 4.3., Priloge I tega pravilnika. 

– odobriti postopke za spajanje delov tlačne opreme ali preveriti, če so bili le-ti predhodno odobreni v 
skladu s 3.1.2., Priloge I, 

– preveriti ali je osebje, ki izvaja spajanje delov tlačne opreme in preskuse brez porušitve usposobljeno 
ali odobreno v skladu s 3.1.2 ali 3.1.3, Priloge I. 

4.2. Izvesti ali dati izvesti ustrezne preglede in potrebne preskuse, da ugotovi, če uporabljene rešitve 
proizvajalca izpolnjujejo bistvene zahteve pravilnika v primeru, ko niso bili uporabljeni standardi iz 7. člena; 

4.3. Izvesti ali dati izvesti ustrezne preglede in potrebne preskuse, da ugotovi, če je proizvajalec, ki se je 
odločil uporabiti ustrezne standarde, te tudi dejansko uporabil. 

4.4. Z vlagateljem določiti kraj, kjer se bodo izvedli potrebni pregledi in preskusi. 

5. Kjer tip ustreza zahtevam pravilnika, mora priglašeni organ izdati vlagatelju potrdilo o ES pregledu tipa. 
Potrdilo, ki naj bi veljalo 10 let z možnostjo podaljšanja, mora vsebovati ime in naslov proizvajalca, sklepe 
pregledov in potrebne podatke za identifikacijo odobrenega tipa. 

Seznam ustreznih delov tehnične dokumentacije mora biti priložen potrdilu, katerega izvod mora hraniti 
priglašeni organ. 

Kolikor priglašeni organ odkloni proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku s sedežem v ES, 
izdajo potrdila o ES pregledu tipa, mora navesti podrobne razloge za odklonitev. Dana mora biti možnost 
pritožbe. 



 

6. Vlagatelj mora obvestiti priglašeni organ, ki poseduje tehnično dokumentacijo v zvezi s potrdilom o ES 
pregledu tipa, o vsaki spremembi v zvezi z odobreno tlačno opremo. Te spremembe so predmet dodatnih 
odobritev, kolikor lahko vplivajo na skladnost z bistvenimi zahtevami ali predpisanimi pogoji za uporabo tlačne 
opreme. Ta dodatna odobritev mora biti podana v obliki dodatka k originalnemu potrdilu o ES pregledu tipa. 

7. Vsak priglašeni organ mora sporočati državam članicam ustrezne informacije o umaknjenih potrdilih o ES 
pregledih tipa, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je izdal. 

Vsak priglašeni organ mora sporočati drugim priglašenim organom vse ustrezne podatke o potrdilih o ES 
pregledu tipa, ki jih je umaknil ali zavrnil njihovo izdajo. 

8. Drugi priglašeni organi lahko pridobijo izvod potrdil o ES pregledih tipa in/ali njihovih dodatkih. Dodatki k 
potrdilom morajo biti dostopni drugim priglašenim organom. 

9. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora hraniti izvod tehnične dokumentacije, 
skupaj s potrdili o ES pregledu tipa in njihovimi dodatki najmanj 10 let po tem, ko je bila proizvedena zadnja 
enota tlačne opreme. 

Kolikor niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v ES, je za hranjenje tehnične 
dokumentacije odgovorna oseba, ki da tlačno opremo v promet in obratovanje. 

Modul B1 (ES pregled načrtovanja) 

1. Ta modul opisuje del postopka, v katerem priglašeni organ ugotavlja in potrjuje, da načrtovanje enote 
tlačne opreme izpolnjuje zahteve pravilnika. Metoda načrtovanja s preskušanjem, določena v 2.2.4., Priloge I, 
se ne sme uporabljati v povezavi s tem modulom. 

2. Proizvajalec ali njegov zastopnik s sedežem v ES, mora vložiti zahtevo za ES pregled načrtovanja le pri 
enem priglašenem organu. 

Vloga mora vsebovati: 

– ime in naslov proizvajalca in, kolikor je vložena s strani pooblaščenega zastopnika s sedežem v ES, 
tudi njegovo ime in naslov, 

– pisno izjavo, da vloga ni bila posredovana nobenemu drugemu priglašenemu organu, 

– tehnično dokumentacijo opisano v 3. točki. 

Vloga lahko pokriva več različic opreme, kolikor razlike med njimi ne vplivajo na stopnjo varnosti. 

3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotavljanje skladnosti opreme z zahtevami pravilnika. Kolikor je 
to potrebno za tako ugotavljanje, mora obsegati načrtovanje, proizvodnjo in obratovanje tlačne opreme ter 
vsebovati: 

– splošni opis tlačne opreme, 

– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd., 

– opise in razlage potrebne za razumevanje omenjenih risb in shem ter delovanja tlačne opreme, 

– sezname standardov iz Seznama standardov, uporabljenih v celoti ali delno ter opis sprejetih rešitev 
za izpolnitev bistvenih zahtev pravilnika, kolikor standardi iz Seznama standardov niso bili 
uporabljeni, 

– potrebna dodatna dokazila o primernosti izbrane konstrukcijske rešitve, posebno kadar standardi iz 
Seznama standardov niso bili v celoti uporabljeni. Dodatna dokazila morajo vsebovati rezultate 
preskusov izvedenih v ustreznem laboratoriju proizvajalca ali v njegovem imenu, 

– rezultate konstrukcijskih izračunov, izvedenih pregledov itd., 

– podatke, ki se nanašajo na usposobljenost ali odobritve zahtevane v 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I. 

4. Priglašeni organ mora: 

4.1. Pregledati tehnično dokumentacijo in identificirati sestavne dele, ki so bili načrtovani v skladu z 
ustreznimi zahtevami standardov iz Seznama standardov, kot tudi tiste, ki so bili načrtovani brez upoštevanja 
ustreznih zahtev teh standardov. 



 

 

Priglašeni organ mora zlasti: 

– oceniti materiale, kadar ti niso v skladu z ustreznimi standardi iz Seznama standardov ali Evropsko 
odobritvijo materialov za tlačno opremo, 

– odobriti postopke za spajanje delov tlačne opreme ali preveriti če so bili predhodno odobreni v skladu 
s 3.1.2., Priloge I, 

– preveriti ali je osebje, ki izvaja spajanje delov tlačne opreme in preskuse brez porušitve usposobljeno 
ali odobreno skladno s 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I. 

4.2. Izvesti potrebne preglede, da ugotovi, ali proizvajalčeve rešitve izpolnjujejo bistvene zahteve pravilnika, 
kolikor standardi iz 7. člena niso bili uporabljeni. 

4.3. Izvesti potrebne preglede, da ugotovi ali so v primeru, ko se je proizvajalec odločil uporabiti ustrezne 
standarde, ti tudi dejansko uporabljeni. 

5. V primeru, da načrtovanje ustreza zahtevam tega pravilnika, mora priglašeni organ izdati vlagatelju potrdilo 
o ES pregledu načrtovanja. Potrdilo mora vsebovati ime in naslov vlagatelja, sklepe pregleda, pogoje za 
njegovo veljavnost in potrebne podatke za identifikacijo odobrenega načrtovanja. 

Seznam ustreznih delov tehnične dokumentacije mora biti dodan potrdilu, katerega en izvod mora hraniti 
priglašeni organ. 

Kolikor priglašeni organ proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu predstavniku s sedežem v ES zavrne 
izdajo potrdila o ES pregledu načrtovanja, mora za to podati podrobne razloge. Odločitvi mora biti priložen 
pravni pouk. 

6. Vlagatelj mora obvestiti priglašeni organ, ki poseduje tehnično dokumentacijo v zvezi s potrdilom o ES 
pregledu načrtovanja, o vseh spremembah odobrenega načrtovanja. Te so predmet dodatnega potrjevanja v 
primeru, ko spremembe vplivajo na skladnost opreme z bistvenimi zahtevami iz pravilnika ali predpisanimi 
pogoji uporabe tlačne opreme. Dodatna potrditev mora biti izdana v obliki dodatka k originalnemu potrdilu o 
ES pregledu načrtovanja. 

7. Vsak priglašeni organ mora sporočati državam članicam ES ustrezne informacije o umaknjenih potrdilih o 
ES pregledu načrtovanja, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je izdal. 

Vsak priglašeni organ mora sporočati drugim priglašenim organom vse ustrezne podatke o potrdilih o ES 
pregledu načrtovanja, ki jih je umaknil ali zavrnil njihovo izdajo. 

8. Drugi priglašeni organi lahko na zahtevo pridobijo ustrezne informacije o: 

– izdanih potrdilih o ES pregledu načrtovanja in njihovih dodatkih; 

– umaknjenih potrdilih o ES pregledu načrtovanja in njihovih dodatkih. 

9. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora hraniti izvod tehnične dokumentacije 
omenjene v 3. točki, skupaj s potrdili o ES pregledu načrtovanja in njihovimi dodatki, najmanj 10 let po 
zaključku proizvodnje zadnje enote tlačne opreme. 

Kolikor niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v ES, je za hranjenje tehnične 
dokumentacije odgovorna oseba, ki da tlačno opremo v promet in obratovanje. 

Modul C1 (skladnost s tipom) 

1. Ta modul opisuje del postopka, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, 
zagotavlja in izjavlja, da je oprema v skladu s tipom kot je to opisano v potrdilu o ES pregledu tipa in ustreza 
zahtevam pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora pritrditi oznako CE 
na vsako enoto tlačne opreme in napisati izjavo o skladnosti. 

2. Proizvajalec mora izvesti vse ukrepe s katerimi zagotovi, da bo proizvodni proces zagotavljal proizvodnjo 
tlačne opreme skladno s tipom, opisanim v potrdilu o ES pregledu tipa in z zahtevami pravilnika. 

3. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora hraniti izvod izjave o skladnosti 
najmanj 10 let po proizvodnji zadnje enote tlačne opreme. 

Kolikor niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v ES, je za hranjenje tehnične 
dokumentacije odgovorna oseba, ki da tlačno opremo v promet in obratovanje. 

4. Končna presoja mora biti predmet nadzora v obliki nenapovedanih obiskov priglašenega organa po izbiri 
proizvajalca. Med takimi obiski mora priglašeni organ: 



 

– zagotoviti, da proizvajalec dejansko izvaja končno presojo skladno s 3.2., Priloge I., 

– odvzeti vzorce tlačne opreme iz proizvodnih ali skladiščnih prostorov proizvajalca z namenom 
izvedbe pregleda. Priglašeni organ mora oceniti potrebno število enot - vzorcev za pregled ter oceniti 
ali je potrebno izvesti ali dati izvesti celotno ali delno končno presojo na vzorcih tlačne opreme. 

Kolikor en ali več enot tlačne opreme ni v skladu, mora priglašeni organ sprejeti ustrezne ukrepe. 

Na odgovornost priglašenega organa mora proizvajalec pritrditi identifikacijsko priglašenega organa številko 
na vsako enoto tlačne opreme.  

Modul D (zagotavljanje kakovosti proizvodnje) 

1. Ta modul opisuje postopek pri katerem proizvajalec, ki izpolnjuje zahteve iz 2. točke zagotavlja in izjavlja, 
da je tlačna oprema skladna s tipom opisanim v potrdilu o ES pregledu tipa ali v potrdilu o ES pregledu 
načrtovanja in izpolnjuje zahteve pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, 
mora pritrditi oznako CE na vsako enoto tlačne opreme in napisati izjavo o skladnosti. Oznaki CE mora biti 
dodana identifikacijska številka priglašenega organa, ki je odgovoren za nadzor, kot je opisano v 4. točki. 

2. Proizvajalec mora vzdrževati odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, končni nadzor in preskušanje kot je 
opredeljeno v 3. točki in biti podvržen nadzoru kot je opredeljeno v 4. točki. 

3. Sistem kakovosti 

3.1. Proizvajalec mora vložiti vlogo za presojo njegovega sistema kakovosti priglašenemu organu po lastnem 
izboru. 

Vloga mora vsebovati: 

– vse ustrezne podatke o predmetni tlačni opremi, 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

– tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in izvod potrdila o ES pregledu tipa ali ES pregledu 
načrtovanja. 

3.2. Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost tlačne opreme s tipom, ki je opisan v potrdilu o ES 
pregledu tipa ali ES pregledu načrtovanja in z zahtevami pravilnika. 

Vsi elementi, zahteve in ukrepi, sprejeti s strani proizvajalca morajo biti dokumentirani na sistematičen in 
urejen način v obliki napisanih ciljev kakovosti, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora 
dopuščati dosledno razlago programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. 

Zlasti mora vsebovati ustrezen opis: 

– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti tlačne 
opreme, 

– proizvodnje, nadzora kakovosti in načinov zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematskih 
ukrepov, ki bodo uporabljeni, še posebno postopkov uporabljenih za spajanje delov kot so navedeni 
v točki 3.1.2., Priloge I, 

– pregledov in preskusov, ki se bodo pred, med in po proizvodnji izvajali in pogostost njihovega 
izvajanja, 

– zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila 
o usposobljenosti ali odobritvah osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov in 
preskuse brez porušitve v skladu s 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I, 

– sredstev za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti in učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 

3.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti, da lahko ugotovi, če sistem ustreza zahtevam 
navedenim v 3.2. Za elemente sistema kakovosti, ki so skladni z zahtevami ustreznih standardov iz Seznama 
standardov, se domneva da so skladni tudi z ustreznimi zahtevami, navedenimi v 3.2. 

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju tehnologije predmetne tlačne 
opreme. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca. 

Proizvajalec mora biti obveščen o odločitvi. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 
Dana mora biti možnost pritožbe. 



 

 

3.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti in zagotoviti, da ostane zadovoljiv in učinkovit. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora obvestiti priglašeni organ, ki je odobril 
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti. 

Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti ali predlagane spremembe še zadoščajo 
zahtevam iz 3.2. ali pa je potrebna ponovna presoja. O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo mora 
vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 

4. Nadzor priglašenega organa  

4.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega 
sistema kakovosti. 

4.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu za izvajanje nadzora omogočiti dostop v proizvodne prostore, 
prostore notranje kontrole, preskušanja in skladiščenja in mu priskrbeti vse potrebne podatke, zlasti: 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti; 

– zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih, podatki o preskusih in umerjanju, poročila o 
usposobljenosti sodelujočega osebja itd. 

4.3. Priglašeni organ mora izvajati občasne preglede, s katerimi se prepriča, da proizvajalec vzdržuje in 
uporablja sistem kakovosti in mora proizvajalcu o teh pregledih izdati poročilo. Pogostost občasnih pregledov 
mora biti tolikšna, da je popolna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta. 

4.4. Priglašeni organ, lahko obišče proizvajalca tudi nenapovedano. Potreba in pogostost dodatnih obiskov 
bo določena na osnovi predvidenega sistema nadzornih obiskov priglašenega organa. Pri opredeljevanju 
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje: 

– kategorijo opreme, 

– rezultate predhodnih nadzornih obiskov, 

– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov, 

– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno, 

– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje. 

Priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi 
po potrebi preveri ali sistem kakovosti deluje pravilno. Proizvajalcu mora izdati poročilo o obisku in poročilo o 
preskusih, kolikor so bili le-ti izvedeni. 

5. Proizvajalec mora najmanj 10 let po zaključku proizvodnje tlačne opreme, hraniti in dati na razpolago 
nacionalnim nadzornim organom: 

– dokumentacijo, kot je zahtevana v drugem odstavku 3.1., 

– popravke omenjene v drugem odstavku 3.4., 

– odločitve in poročila priglašenega organa navedene v zadnjem odstavku 3.3. in zadnjem odstavku 
3.4. ter v 4.3. ter 4.4. 

6. Vsak priglašeni organ mora sporočati državam članicam ES ustrezne informacije o umaknjenih odobritvah 
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril. 

Vsak priglašeni organ mora sporočati drugim priglašenim organom vse ustrezne podatke o odobritvah 
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil. 

Modul D1 (zagotavljanje kakovosti proizvodnje) 

1. Ta modul opisuje postopek, kjer proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 3. točke, zagotavlja in izjavlja, da 
enote obravnavane tlačne opreme zadoščajo zahtevam pravilnika. Proizvajalec, ali njegov pooblaščeni 
predstavnik s sedežem v ES mora namestiti oznako CE na vsako enoto tlačne opreme in napisati izjavo o 
skladnosti. Oznaki CE mora biti dodana identifikacijska številka priglašenega organa, odgovornega za 
izvajanje nadzora, kot je to določeno v 5. točki. 

2. Proizvajalec mora sestaviti tehnično dokumentacijo, kot je spodaj navedeno. 

Tehnična dokumentacija mora omogočiti oceno skladnosti opreme z zahtevami pravilnika. Kolikor je 
potrebno za takšno oceno mora dokumentacija obsegati načrtovanje, proizvodnjo in obratovanje tlačne 
opreme ter vsebovati: 



 

– splošni opis tlačne opreme, 

– zasnovo konstrukcije in proizvodne risbe, sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd., 

– opise in razlage potrebne za razumevanje omenjenih risb in shem ter delovanja tlačne opreme, 

– seznam standardov iz Seznama standardov, uporabljenih v celoti ali delno ter opis sprejetih rešitev 
za izpolnitev bistvenih zahtev pravilnika, kolikor standardi iz Seznama standardov niso bili 
uporabljeni, 

– rezultate konstrukcijskih izračunov, izvedenih pregledov itd., 

– poročila o preskusih. 

3. Proizvajalec mora vzdrževati odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, končni nadzor in preskušanje kot je 
predvideno v 4. točki in biti podvržen nadzoru ko je predvideno v 5. točki. 

4. Sistem kakovosti 

4.1. Proizvajalec mora vložiti vlogo za presojo njegovega sistema kakovosti pri priglašenem organu po lastni 
izbiri. 

Vloga mora vsebovati: 

– vse ustrezne podatke o obravnavani tlačni opremi, 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti. 

4.2. Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost tlačne opreme z zahtevami pravilnika. 

Vsi elementi, zahteve in ukrepi, sprejeti s strani proizvajalca morajo biti dokumentirani na sistematičen in 
urejen način v obliki napisanih ciljev kakovosti, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora 
dopuščati dosledno razlago programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. 

Zlasti mora vsebovati ustrezen opis: 

– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti tlačne 
opreme, 

– proizvodnje, nadzora kakovosti in načinov zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematskih 
ukrepov, ki bodo uporabljeni, še posebno postopkov uporabljenih za spajanje delov kot so navedeni 
v točki 3.1.2., Priloge I, 

– pregledov in preskusov, ki se bodo pred, med in po proizvodnji izvajali in pogostost njihovega 
izvajanja, 

– zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila 
o usposobljenosti ali odobritev osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov v skladu 
s 3.1.2., Priloge I, 

– sredstev za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti in učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 

4.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti, da ugotovi, ali ustreza zahtevam navedenim v 4.2. 

Za elemente sistema kakovosti, ki so skladni z zahtevami standardov iz Seznama standardov, se smatra, da 
so skladni tudi z zahtevami, navedenimi v točki 4.2. 

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju predmetne tehnologije tlačne 
opreme. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca. Proizvajalec mora biti obveščen o 
odločitvi. Odločitev mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. Dana mora biti možnost pritožbe. 

4.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti in zagotoviti, da ostane zadovoljiv in učinkovit. 

Proizvajalec, ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora obvestiti priglašeni organ, ki je odobril 
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti. 

Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti ali spremenjeni sistem kakovosti še 
zadovoljuje zahteve navedene v točki 4.2. ali pa je potrebna ponovna presoja sistema. O svoji odločitvi 
obvesti proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 

5. Nadzor priglašenega organa 

5.1. Namen nadzora je zagotoviti da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega 
sistema kakovosti. 



 

 

5.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu za izvajanje nadzora omogočiti dostop v proizvodnje prostore, 
prostore notranje kontrole, preskušanja in skladiščenja in mu priskrbeti vse potrebne podatke, zlasti: 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

– zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih, podatki o preskusih in o umerjanju, poročila o 
usposobljenosti sodelujočega osebja itd. 

5.3. Priglašeni organ mora izvajati občasne preglede, s katerimi se prepriča, da proizvajalec vzdržuje in 
uporablja sistem kakovosti in mora proizvajalcu o teh pregledih izdati poročilo. Pogostost občasnih pregledov 
mora biti tolikšna, da je polna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta. 

5.4. Priglašeni organ lahko obišče proizvajalca tudi nenapovedano. Potreba in pogostost dodatnih obiskov bo 
določena na osnovi predvidenega sistema nadzornih obiskov priglašenega organa. Pri opredeljevanju 
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje: 

–  kategorijo opreme, 

– rezultate predhodnih nadzornih obiskov, 

– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov, 

– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema, kjer je to primerno, 

– pomembne spremembe v organizaciji proizvodnje, pristopu ali metodah proizvodnje. 

Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali 
sistem kakovosti pravilno deluje. Proizvajalcu mora izdati poročilo o obisku in poročilo o preskusih, kolikor so 
bili le-ti izvedeni. 

6. Proizvajalec mora najmanj 10 let po zaključku proizvodnje tlačne opreme hraniti in dati na razpolago 
nacionalnim nadzornim organom: 

– tehnično dokumentacijo navedeno v 2. točki, 

– dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 4.1., 

– prilagoditve navedene v drugem odstavku 4.4., 

– odločitve in poročila priglašenih organov navedene v zadnjem odstavku 4.3. in zadnjem odstavku 4.4., ter 
v 5.3 in v 5.4. 

7. Vsak priglašeni organ mora sporočati državam članicam ES ustrezne informacije o umaknjenih odobritvah 
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril. 

Vsak priglašeni organ mora sporočati drugim priglašenim organom ustrezne podatke o odobritvah sistemov 
kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil. 

Modul E (zagotavljanje kakovosti proizvoda) 

1. Ta modul opisuje postopek, kjer proizvajalec, ki izpolnjuje zahteve iz 2. točke zagotavlja in izjavlja, da je 
tlačna oprema skladna s tipom opisanim v potrdilu o ES pregledu tipa in izpolnjuje zahteve pravilnika, ki se 
nanašajo nanjo. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora pritrditi oznako "CE" na 
vsak proizvod in napisati izjavo o skladnosti. Oznaki "CE" mora biti dodana identifikacijska številka 
priglašenega organa, ki je odgovoren za nadzor, kot je navedeno v 4. točki. 

2. Proizvajalec mora uporabljati odobren sistem kakovosti za končni nadzor tlačne opreme in preskušanje kot 
je opredeljeno v 3. točki in biti predmet nadzora kot je opredeljeno v 4. točki. 

3. Sistem kakovosti 

3.1. Proizvajalec mora vložiti vlogo za presojo njegovega sistema kakovosti za tlačno opremo pri priglašenem 
organu po lastni izbiri. 

Vloga mora vsebovati: 

– vse potrebne podatke o obravnavani tlačni opremi, 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

– tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in potrdilo o ES pregledu tipa. 

3.2. V okviru sistema kakovosti mora biti preskušena vsaka enota tlačne opreme. Izvedeni morajo biti 
ustrezni preskusi, predvideni v standardih iz Seznama standardov, ali enakovredni preskusi, še posebno 
končna presoja navedena v 3.2. Priloge I, z namenom, da se zagotovi skladnost tlačne opreme z zahtevami 
pravilnika. 



 

Vsi elementi, zahteve in ukrepi sprejeti s strani proizvajalca morajo biti dokumentirani na sistematičen in 
urejen način v obliki napisanih ciljev kakovosti, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora 
dopuščati dosledno razlago programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. Zlasti mora vsebovati 
primeren opis: 

– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti tlačne 
opreme, 

– pregledov in preskusov izvedenih po končani proizvodnji, 

– sredstev za spremljanje učinkovitosti delovanja sistema kakovosti, 

– zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledih, podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o 
usposobljenosti ali odobritvah osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov in 
preskuse brez porušitve v skladu s 3.1.2 in 3.1.3 Priloge I. 

3.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti ali izpolnjuje zahteve navedene v 3.2. Za 
elemente sistema kakovosti, ki so skladni z ustreznimi standardi iz Seznama standardov se domneva, da so 
skladni tudi z zahtevami navedenimi v 3.2. 

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju tehnologije tlačne opreme v 
obravnavi. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca. Proizvajalec mora biti obveščen o 
odločitvi. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 

3.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti in zagotoviti, da bo ostal zadovoljiv in učinkovit. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora obvestiti priglašeni organ, ki je odobril 
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi njegovega sistema kakovosti. 

Organ za ugotavljanje skladnosti mora oceniti predlagane spremembe in odločiti ali spremenjen sistem 
kakovosti še zadošča zahtevam iz 3.2 ali pa je potrebna ponovna presoja. O svoji odločitvi obvesti 
proizvajalca. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 

4. Nadzor priglašenega organa 

4.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega 
sistema kakovosti. 

4.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu za izvajanje nadzora omogočiti dostop v proizvodnje prostore, 
prostore notranje kontrole, preskušanja in skladiščenja in mu priskrbeti vse potrebne podatke, zlasti: 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

– tehnično dokumentacijo, 

– zapise o kakovosti kot so poročila o pregledu in podatki preskusov, podatki o umerjanju, poročila 
o usposobljenosti sodelujočega osebja itd. 

4.3. Organ za ugotavljanje skladnosti mora izvajati občasne preglede, s katerimi se prepriča, da proizvajalec 
vzdržuje in uporablja sistem kakovosti in mora proizvajalcu o teh pregledih izdati poročilo. Pogostost 
občasnih pregledov mora biti tolikšna, da je popolna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta. 

4.4. Priglašeni organ lahko obišče proizvajalca tudi nenapovedano. Potreba in pogostost dodatnih obiskov bo 
določena na osnovi predvidenega sistema nadzornih obiskov priglašenega organa. Pri opredeljevanju 
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje: 

– kategorijo opreme, 

– rezultate predhodnih nadzornih obiskov; 

– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov, 

– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno, 

– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje. 

Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali 
sistem kakovosti pravilno deluje. Proizvajalcu mora izdati poročilo o obisku in poročilo o preskusih, kolikor so 
bili le-ti izvedeni. 



 

 

5. Proizvajalec mora najmanj 10 let po zaključku proizvodnje tlačne opreme hraniti in dati na razpolago 
nacionalnim nadzornim organom: 

– dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 3.1., 

– prilagoditve navedene v drugem odstavku 3.4., 

– odločitve in poročila priglašenega organa navedene v zadnjem odstavku 3.3., zadnjem odstavku 3.4, 
ter v 4.3. in 4.4. 

6. Vsak priglašeni organ mora sporočati državam članicam ES ustrezne informacije o umaknjenih odobritvah 
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril. 

Vsak priglašeni organ mora sporočati drugim priglašenim organom vse ustrezne podatke o odobritvah 
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil. 

Modul E1 (zagotavljanje kakovosti proizvoda) 

1. Ta modul opisuje postopke, kjer proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz 3. točke, zagotavlja in izjavlja, da 
tlačna oprema izpolnjuje zahteve pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES 
mora pritrditi oznako "CE" na vsako enoto tlačne opreme in napisati izjavo o skladnosti. Oznaki "CE" mora biti 
dodana identifikacijska številka priglašenega organa, ki je odgovoren za nadzor, kot je navedeno v 5. točki. 

2. Proizvajalec mora sestaviti tehnično dokumentacijo kot je spodaj navedeno. 

Tehnična dokumentacija mora omogočiti oceno skladnosti tlačne opreme z zahtevami pravilnika. Kolikor je 
potrebno za takšno oceno mora dokumentacija obsegati načrtovanje, proizvodnjo in obratovanje tlačne 
opreme ter vsebovati: 

– splošni opis tlačne opreme, 

– zasnovo konstrukcije, proizvodne risbe in sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd., 

– opise in razlage potrebne za razumevanje omenjenih risb in shem ter delovanja tlačne opreme, 

– seznam standardov iz 7. člena, uporabljenih v celoti ali delno ter opis sprejetih rešitev za izpolnitev 
bistvenih zahtev pravilnika, v kolikor standardi iz 7. člena niso bili uporabljeni, 

– rezultate konstrukcijskih izračunov, izvedenih pregledov itd., 

– poročila o preskusih. 

3. Proizvajalec mora uporabljati odobren sistem kakovosti za končni nadzor tlačne opreme in preskuse 
določene v 4. točki in biti podvržen nadzoru kot je določeno v 5. točki. 

4. Sistem kakovosti 

4.1. Proizvajalec mora vložiti vlogo za presojo njegovega sistema kakovosti pri priglašenem organu po lastni 
izbiri. 

Vloga mora vsebovati: 

– vse potrebne podatke o predmetni tlačni opremi, 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti. 

4.2. V okviru sistema kakovosti mora biti preskušena vsaka enota tlačne opreme. Izvedeni morajo biti 
ustrezni preskusi, predvideni v standardih iz Seznama standardov, ali enakovredni preskusi, še posebno 
končna presoja navedena v 3.2. Priloge I, z namenom, da se zagotovi skladnost tlačne opreme z zahtevami 
pravilnika. Vsi elementi, zahteve in ukrepi, sprejeti s strani proizvajalca morajo biti dokumentirani na 
sistematičen in urejen način v obliki napisanih ciljev kakovosti, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema 
kakovosti mora dopuščati dosledno razlago programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. 

Še posebej mora vsebovati primeren opis: 

– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti tlačne 
opreme, 

– postopkov uporabljenih za spajanje delov, potrjenih skladno s 3.1.2., Priloge I, 

– pregledov in preskusov izvedenih po končani proizvodnji, 

– sredstev za spremljanje učinkovitosti delovanja sistema kakovosti, 

– zapisov o kakovosti, kot so poročila o nadzoru, podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o 
usposobljenosti osebja, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov v skladu s 3.1.2, Priloge I. 



 

4.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti ali zadošča zahtevam navedenim v točki 4.2. 
Za elemente sistema kakovosti, ki so skladni s standardi iz Seznama standardov se domneva, da so skladni 
tudi z zahtevami, navedenimi v točki 4.2. 

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju tehnologije predmetne tlačne 
opreme. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca. 

Proizvajalec mora biti obveščen o odločitvi. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 
Dana mora biti možnost pritožbe. 

4.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti in zagotoviti, da ostane zadovoljiv in učinkovit. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora obvestiti priglašeni organ, ki je odobril 
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti. 

Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti ali spremenjeni sistem kakovosti še zadošča 
zahtevam iz 4.2. ali pa je potrebna ponovna presoja. O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo mora 
vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 

5. Nadzor priglašenega organa 

5.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega 
sistema kakovosti. 

5.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu za izvajanje nadzora omogočiti dostop v proizvodne prostore, 
prostore notranje kontrole, preskušanja in skladiščenja in mu priskrbeti vse potrebne podatke, zlasti: 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

– tehnično dokumentacijo, 

– zapise o kakovosti kot so poročila o pregledih, podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o 
usposobljenosti sodelujočega osebja itd. 

5.3. Priglašeni organ mora izvajati občasne preglede, s katerimi se prepriča, da proizvajalec vzdržuje in 
uporablja sistem kakovosti in mora proizvajalcu o teh pregledih izdati poročilo. Pogostost občasnih pregledov 
mora biti tolikšna, da je popolna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta. 

5.4. Priglašeni organ lahko obišče proizvajalca tudi nenapovedano. Potreba in pogostost dodatnih obiskov bo 
določena na osnovi predvidenega sistema nadzornih obiskov priglašenega organa. Pri opredeljevanju 
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje: 

– kategorijo opreme, 

– rezultate predhodnih nadzornih obiskov, 

– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov, 

– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno, 

– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje. 

Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali 
sistem kakovosti pravilno deluje. Proizvajalcu mora izdati poročilo o obisku in poročilo o preskusih, kolikor so 
bili le-ti izvedeni. 

6. Proizvajalec mora najmanj 10 let po zaključku proizvodnje tlačne opreme hraniti in dati na razpolago 
nacionalnim nadzornim organom: 

– tehnično dokumentacijo navedeno v 2. točki., 

– dokumentacijo navedeno v drugem odstavku 4.1., 

– prilagoditve navedene v drugem odstavku 4.4., 

– odločitve in poročila priglašenega organa navedene v zadnjem odstavku 4.3., zadnjem odstavku 4.4, 
ter v 5.3. in 5.4. 

7. Vsak priglašeni organ mora sporočati državam članicam ES ustrezne informacije o umaknjenih odobritvah 
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril. 

Vsak priglašeni organ mora sporočati drugim priglašenim organom vse ustrezne podatke o odobritvah 
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil. 



 

 

Modul F (ugotavljanje skladnosti proizvoda) 

1. Ta modul opisuje postopek, kjer proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, zagotavlja 
in izjavlja da je tlačna oprema, ki ustreza zahtevam 3. točke, skladna s tipom opisanim v: 

– potrdilu o ES pregledu tipa 

ali 

– potrdilu o ES pregledu načrtovanja in izpolnjuje zahteve pravilnika. 

2. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe s katerimi zagotovi, da bo proizvodni proces za določeno tlačno 
opremo zagotavljal skladnost s tipom, opisanim v: 

– potrdilu o ES pregledu tipa 

ali 

– potrdilu o ES pregledu načrtovanja 

– in v zahtevah pravilnika. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora pritrditi oznako "CE" na vso tlačno 
opremo in napisati izjavo o skladnosti. 

3. Priglašeni organ mora izvesti ustrezne preglede in preskuse da preveri skladnost tlačne opreme z 
zahtevami pravilnika, s tem, da pregleda in preskusi vsak izdelek skladno s 4. točko. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora hraniti izvod izjave o skladnosti najmanj 
10 let od proizvodnje zadnje tlačne opreme. 

4. Preverjanje s pregledovanjem in preskušanjem vsake enote tlačne opreme 

4.1. Vsaka enota tlačne opreme mora biti posamično pregledana in mora prestati primerne preglede in 
preskuse kot so navedeni v standardih iz 7. člena ali enakovredne preglede in preskuse, ki potrdijo, da je 
določena enota tlačne opreme skladna s tipom in zahtevami pravilnika. 

Priglašeni organ mora zlasti: 

– preveriti da je osebje, ki izvaja spajanje delov in preskuse brez porušitve usposobljeno in odobreno 
skladno s 3.1.2. in 3.1.3. Priloge I, 

– preveriti potrdila proizvajalca materialov skladno s 4.3. Priloge I, 

– izvesti ali dati izvesti končni pregled in dokazni preskus, omenjen v 3.2 Priloge I in preveriti varnostne 
naprave, kjer je to izvedljivo. 

4.2. Priglašeni organ mora pritrditi ali dati pritrditi svojo identifikacijsko številko na vsako enoto tlačne opreme 
in napisati potrdilo o skladnosti, ki se nanaša na izvedene preskuse. 

4.3. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora zagotoviti, da so potrdila o 
skladnosti, izdana s strani priglašenega organa, v primeru zahteve na razpolago. 

Modul G (evropsko ugotavljanje skladnosti enote tlačne opreme) 

1. Ta modul opisuje postopek, kjer proizvajalec zagotavlja in izjavlja, da tlačna oprema, za katero je bilo 
izdano potrdilo navedeno v točki 4.1., zadošča zahtevam pravilnika. Proizvajalec mora pritrditi oznako "CE" 
na tlačno opremo in napisati izjavo o skladnosti. 

2. Proizvajalec mora pri priglašenem organu po lastni izbiri vložiti vlogo za presojo posamezne enote tlačne 
opreme. 

Vloga mora vsebovati: 

– ime in naslov proizvajalca in mesto nahajanja tlačne opreme, 

– pisno izjavo, da podobna vloga ni bila vložena pri drugem priglašenem organu, 

– tehnično dokumentacijo. 

3. Tehnična dokumentacija mora omogočiti presojo skladnosti tlačne opreme z zahtevami pravilnika ter 
razumevanje načrtovanja, proizvodnje in obratovanja tlačne opreme. 

Tehnična dokumentacija mora vsebovati: 

– splošni opis tlačne opreme, 

– zasnovo konstrukcije in delavniške risbe ter sheme sestavnih delov, pod-sklopov, tokokrogov itd. 



 

– opise in razlage potrebne za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanja tlačne opreme, 

– seznam standardov, navedenih v Seznamu standardov, uporabljenih v celoti ali delno in opise 
uporabljenih rešitev za izpolnitev bistvenih zahtev pravilnika v primeru, da standardi iz Seznama 
standardov niso bili uporabljeni, 

– rezultate konstrukcijskih izračunov, izvedenih pregledov itd., 

– poročila o preskusih, 

– primerne podrobnosti proizvodnih in preskusnih postopkov in potrdila o usposobljenosti ali odobritvah 
sodelujočega osebja skladno s 3.1.2 in 3.1.3 Priloge I. 

4. Priglašeni organ mora preveriti načrtovanje in proizvodnjo vsake enote tlačne opreme in med proizvodnjo 
izvesti ustrezne preskuse kot jih določajo standardi iz Seznama standardov pravilnika ali enakovredne 
preskuse in preverjanja, ki zagotovijo skladnost enote tlačne opreme z zahtevami pravilnika. 

Priglašeni organ mora zlasti:  

– preveriti tehnično dokumentacijo glede na načrtovanje in proizvodni postopek, 

– oceniti uporabljene materiale, kadar ti niso v skladu z ustreznimi standardi iz Seznama standardov ali 
nimajo Evropske odobritve materiala za tlačno opremo, in preveriti potrdila proizvajalca materiala kot 
sledi iz 4.3. Priloge I, 

– odobriti postopke za spajanje delov ali preveriti ali so bili le-ti predhodno odobreni skladno z 3.1.2. 
Priloge I, 

– preveriti usposobljenost ali odobritve zahtevane v 3.1.2. ali 3.1.3 Priloge I, 

– izvesti končni pregled naveden v 3.2.1. Priloge I, izvesti ali dati izvesti dokazni preskus naveden v 
3.2.2 Priloge I in pregledati varnostne naprave, kjer je to potrebno. 

4.1. Priglašeni organ mora pritrditi ali dati pritrditi svojo identifikacijsko številko na tlačno opremo in napisati 
potrdilo o skladnosti za preskuse, ki so bili izvedeni. To potrdilo mora hraniti najmanj 10 let. 

4.2. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES mora zagotoviti, da bosta izjava o 
skladnosti in potrdilo o skladnosti, izdana s strani priglašenega organa, v primeru zahteve, na vpogled. 

Modul H (polno zagotavljanje kakovosti) 

1. Ta modul opisuje postopek, kjer proizvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 2. točke zagotavlja in izjavlja, da 
predmetna tlačna oprema izpolnjuje zahteve pravilnika, ki se nanjo nanašajo. Proizvajalec ali njegov 
pooblaščeni zastopnik s sedežem ES mora namestiti oznako CE na vsako enoto tlačne opreme in napisati 
izjavo o skladnosti. Oznaki "CE" mora biti dodana tudi identifikacijska številka priglašenega organa, 
odgovornega za nadzor, kot je navedeno v 4. točki. 

2. Proizvajalec mora uporabljati odobreni sistem kakovosti za načrtovanje, proizvodnjo, končni nadzor in 
preskušanje kot je navedeno v 3. točki in biti podvržen nadzoru kot je navedeno v 4. točki. 

3. Sistem kakovosti 

3.1. Proizvajalec mora vložiti vlogo za presojo njegovega sistema kakovosti pri priglašenem organu po 
lastnem izboru. 

Vloga mora vsebovati: 

– vse pomembne podatke o predmetni tlačni opremi, 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti. 

3.2. Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost tlačne opreme z zahtevami pravilnika. 

Vsi elementi, zahteve in ukrepi, sprejeti s strani proizvajalca morajo biti dokumentirani na sistematičen in 
urejen način v obliki napisanih ciljev kakovosti, postopkov in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora 
dopuščati dosledno razlago programov kakovosti, načrtov, priročnikov in zapisov. 

Posebej mora vsebovati podroben opis: 

– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti 
načrtovanja in kakovosti proizvoda, 

– konstrukcijskih načrtov, vključno z uporabljenimi standardi in v primeru ko standardi, navedeni v 7. 
členu, niso uporabljeni v celoti, opis sprejetih ukrepov, ki bodo zagotovili izpolnitev bistvenih zahtev 
pravilnika, 



 

 

– nadzora nad načrtovanjem ter načinov preverjanja načrtovanja in sistematičnih ukrepov, ki bodo 
uporabljeni pri načrtovanju tlačne opreme s posebnim poudarkom na materialih, ki jih opisuje 4. 
poglavje Priloge I., 

– načinov proizvodnje, nadzora kakovosti in zagotavljanja kakovosti, uporabljenih postopkov in 
sistematičnih ukrepov, posebno postopkov spajanja delov, kot so odobreni v 3.1.2. Priloge I, 

– pregledov in preskusov, ki se bodo pred, med in po proizvodnji izvajali in pogostost njihovega 
izvajanja, 

– zapisov o kakovosti, kot so poročila o nadzoru, podatki o preskusih, podatki o umerjanju, poročila o 
usposobljenosti ali odobritvah osebja v procesu, še posebej osebja, ki izvaja spajanje delov in 
preskuse brez porušitve v skladu s 3.1.2. in 3.1.3., Priloge I, 

– sredstev za spremljanje zahtevanih rezultatov načrtovanja in kakovosti tlačne opreme ter 
učinkovitosti delovanja sistema kakovosti. 

3.3. Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti in ugotoviti ali ustreza zahtevam iz 3.2. Za sestavine 
sistema kakovosti, ki so skladne z zahtevami primernih standardov iz Seznama standardov se domneva, da 
so skladne tudi z zahtevami navedenimi v 3.2. 

Skupina za presojo mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju tehnologije predmetne tlačne 
opreme. Postopek presoje mora vsebovati obisk prostorov proizvajalca. 

Proizvajalec mora biti obveščen o odločitvi. Obvestilo mora vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 
Dana mora biti možnost pritožbe. 

3.4. Proizvajalec mora sprejeti vse ukrepe za izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 
kakovosti in zagotoviti, da ostane zadovoljiv in učinkovit. 

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v ES, mora obvestiti priglašeni organ, ki je odobril 
sistem kakovosti, o vsaki nameravani prilagoditvi sistema kakovosti. 

Priglašeni organ mora oceniti predlagane spremembe in odločiti ali spremenjen sistem kakovosti še zadošča 
zahtevam iz 3.2. ali pa je potrebna ponovna presoja. O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Obvestilo mora 
vsebovati sklepe pregleda in utemeljitev presoje. 

4. Nadzor priglašenega organa 

4.1. Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec primerno izpolnjuje obveze, ki izhajajo iz odobrenega 
sistema kakovosti. 

4.2. Proizvajalec mora priglašenemu organu za izvajanje nadzora omogočiti dostop v proizvodnje prostore, 
prostore notranje kontrole, preskušanja in skladiščenja in mu priskrbeti vse potrebne podatke, še posebno: 

– dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

– zapise o kakovosti za del, ki zadeva načrtovanje, kot so rezultati analiz, izračunov, preskusov itd., 

– zapise o kakovosti za proizvodni del sistema kakovosti kot so poročila o nadzoru, podatki o 
preskusih, podatki o umerjanju, poročila o usposobljenosti sodelujočega osebja itd. 

4.3. Priglašeni organ mora izvajati občasne preglede, s katerimi se prepriča, da proizvajalec vzdržuje in 
uporablja sistem kakovosti in mora proizvajalcu o teh pregledih izdati poročilo. Pogostost občasnih pregledov 
mora biti tolikšna, da je popolna presoja sistema kakovosti opravljena vsaka tri leta. 

4.4. Priglašeni organ lahko obišče proizvajalca tudi nenapovedano. Potreba in pogostost dodatnih obiskov bo 
določena na osnovi predvidenega sistema nadzornih obiskov priglašenega organa. Pri opredeljevanju 
sistema nadzornih obiskov je potrebno upoštevati zlasti naslednje: 

– kategorijo opreme, 

– rezultate predhodnih nadzornih obiskov, 

– potrebo po spremljanju izvajanja popravnih ukrepov, 

– posebne pogoje povezane z odobritvijo sistema kakovosti, kjer je to primerno, 

– pomembne spremembe v organizaciji, pristopu ali metodah proizvodnje. 

Priglašeni organ lahko med takimi obiski izvede ali da izvesti preskuse, s katerimi po potrebi preveri ali 
sistem kakovosti pravilno deluje. Proizvajalcu mora izdati poročilo o obisku in poročilo o preskusih, če so ti bili 
izvedeni. 



 

5. Proizvajalec mora najmanj 10 let po zaključku proizvodnje tlačne opreme hraniti in dati na razpolago 
nacionalnim nadzornim organom: 

– dokumentacijo, kot je zahtevana v drugem pod-odstavku 3.1., 

– prilagoditve omenjene v drugem pod-odstavku 3.4., 

– odločitve in poročila priglašenega organa omenjene v zadnjem odstavku 3.3., zadnjem odstavku 3.4. 
in v 4.3. ter 4.4. 

6. Vsak priglašeni organ mora sporočati državam članicam ES ustrezne informacije o umaknjenih odobritvah 
sistemov kakovosti, in na zahtevo tudi o tistih, ki jih je odobril. 

Vsak priglašeni organ mora sporočati drugim priglašenim organom vse ustrezne podatke o odobritvah 
sistemov kakovosti, katere je umaknil ali zavrnil. 

Modul H1 (polno zagotavljanje kakovosti s pregledom načrtovanja in poseben 

nadzor pri končni presoji) 

1. Dodatno k zahtevam iz modula H veljajo še naslednje zahteve: 

(a) proizvajalec mora pri priglašenem organu vložiti vlogo za pregled načrtovanja, 

(b) vloga mora omogočiti razumevanje načrtovanja, proizvodnje in delovanja tlačne opreme in 
omogočiti oceno skladnosti z zahtevami pravilnika. 

Vsebovati mora: 

– tehnične specifikacije, vključno s standardi, ki so bili uporabljeni, 

– potrebna dokazila o primernosti standardov, zlasti ko standardi navedenih v Seznamu 
standardov niso bili v celoti uporabljeni. Ta dokazila morajo vsebovati rezultate preskusov, 
izvedenih v primernem laboratoriju proizvajalca, ali v svojem imenu. 

(c) priglašeni organ mora pregledati vlogo in v primeru ko načrtovanje ustreza zahtevam pravilnika, 
izdati vlagatelju potrdilo o ES pregledu načrtovanja. Potrdilo mora vsebovati sklepe pregleda, pogoje 
njegove veljavnosti, podatke potrebne za identifikacijo odobrenega načrtovanja in, kjer je primerno, 
tudi opis delovanja tlačne opreme ali pribora; 

(d) vlagatelj mora obvestiti priglašeni organ, ki je izdal potrdilo o ES pregledu načrtovanja o vseh 
spremembah odobrenega načrtovanja. Spremembe odobrenega načrtovanja morajo biti dodatno 
odobrene s strani priglašenega organa, ki je izdal potrdilo o ES pregledu načrtovanja, v kolikor lahko 
vplivajo na skladnost z bistvenimi zahtevami pravilnika ali na predpisane pogoje za uporabo tlačne 
opreme. Ta dodatna odobritev mora biti dana v obliki dodatka k originalnemu potrdilu o ES pregledu 
načrtovanja; 

(e) vsak priglašeni organ mora sporočati ostalim priglašenim organom ustrezne informacije o 
potrdilih o ES pregledu načrtovanja, ki jih je umaknil ali zavrnil njihovo odobritev. 

2. Končna presoja, navedena v točki 3.2. Priloge I, je predmet povečanega nadzora v obliki nenapovedanih 
obiskov priglašenega organa. Med takimi obiski mora priglašeni organ izvajati preskušanje tlačne opreme. 


