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Priloga 5 

Modul H - Popolno zagotavljanje kakovosti  

(1) Opisan je postopek, s katerim mora proizvajalec, ki izpolnjuje obveznosti iz drugega 

odstavka te priloge, zagotoviti in izjaviti, da zadevni sklopi izpolnjujejo ustrezne zahteve tega 

pravilnika. Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik s sedežem v Skupnosti mora 

vsak proizvod označiti s CE in sestaviti pisno izjavo o skladnosti. CE mora spremljati 

identifikacijski znak priglašenega organa, ki je odgovoren za nadzor. 

 

(2) Proizvajalec mora izvajati odobren sistem kakovosti za načrtovanje, proizvodnjo in kontrolo 

končnega proizvoda ter preskušanje v skladu s 3. do 6. odstavkom te priloge in je predmet 

nadzora v skladu s 7. do 10. odstavkom te priloge. 

 
Sistem kakovosti 

 

(3) Proizvajalec mora pri priglašenem organu vložiti vlogo za ocenitev svojega sistema 

kakovosti. Vloga mora vsebovati: 

- vse ustrezne informacije za predvideno kategorijo proizvodov,  

- dokumentacijo o sistemu kakovosti. 

 

(4) Sistem kakovosti mora zagotavljati ustreznost proizvodov zahtevam tega pravilnika. Vsi 

elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, morajo biti sistematično in urejeno 

dokumentirani v obliki napisane politike, postopkov in navodil. Dokumentacija o sistemu 

kakovosti mora zagotavljati splošno razumevanje politike kakovosti in postopkov, kot so 

programi kakovosti, plani, priročniki in zapisi. Vsebovati mora zlasti ustrezen opis: 

- ciljev kakovosti in organizacijske sheme, odgovornosti in pooblastil vodstva glede 

načrtovanja in kakovosti proizvoda, 

- tehničnih specifikacij načrtovanja, vključno s harmoniziranimi standardi, ki bodo 

uporabljeni, in če omenjeni standardi ne bodo v celoti uporabljeni, sredstev, ki bodo 

uporabljena za zagotavljanje, da bodo izpolnjene bistvene zahteve tega pravilnika, ki se 

nanašajo na proizvode, 

- tehnik kontrole načrtovanja in overjanja načrtovanja, procesov in sistematičnih ukrepov, 

ki bodo uporabljeni pri načrtovanju proizvodov, ki spadajo v to kategorijo proizvodov, 

- pripadajočih tehnik proizvodnje, obvladovanja kakovosti in zagotavljanja kakovosti, 

procesov in sistematičnih ukrepov, ki bodo uporabljeni, 

- preiskav in preskusov, ki se bodo izvajali pred proizvodnjo, med njo in po njej, ter 

pogostnost, s katero se bodo izvajali 

- zapisov o kakovosti, kot so potočila o kontroli in podatki o preskusih, kalibracijski 

podatki, poročila o usposobljenosti osebja idr., 

- sredstev za nadzor doseganja zahtevane kakovosti načrtovanja in proizvoda ter 

učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 

 

(5) Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz prejšnjega 

odstavka. Šteje se, da je skladno z zahtevami za sistem kakovosti zagotovljena, če je 

implementiran ustrezen harmoniziran standard. V skupini presojevalcev mora biti najmanj en 

član z izkušnjami iz tehnologije obravnavanega proizvoda. Postopek ocenjevanja vključuje obisk 

pri proizvajalcu. Svojo odločitev sporoči proizvajalcu. Obvestilo mora vsebovati ugotovitve 

preiskave in utemeljeno odločitev o oceni. 
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(6) Proizvajalec se obvezuje, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema 

kakovosti, in da bo sistem kakovosti primerno in učinkovito vzdrževal. Proizvajalec oziroma 

njegov pooblaščeni predstavnik mora priglašeni organ, ki je odobril njegov sistem kakovosti, 

obveščati o vsaki nameravani posodobitvi sistema kakovosti. Priglašeni organ predlagane 

spremembe ovrednoti in odloči o tem, ali bo dopolnjen sistem kakovosti še izpolnjeval zahteve 

četrtega odstavka te priloge oziroma ali bo potrebno ponovno ocenjevanje. Svojo odločitev 

sporoči proizvajalcu. Sporočilo mora vsebovati ugotovitve preiskave in utemeljeno odločitev o 

oceni. 

 
Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ 

 

(7) Namen nadzora je preverjati, ali proizvajalec primerno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz 

odobrenega sistema kakovosti. 

 

(8) Proizvajalec mora priglašenemu organu za nadzorne namene dovoliti vstop v prostore za 

načrtovanje, proizvodnjo, kontrolo, preskušanje in skladiščenje ter mu mora posredovati vse 

potrebne informacije, zlasti: 

- dokumentacijo o sistemu kakovosti, 

- zapise o kakovosti, predvidene v načrtovalnem delu sistema kakovosti, kot so rezultati 

analiz, izračunov, preskusov itn., 

- zapise o kakovosti, predvidene v proizvodnem delu sistema kakovosti, kot so poročila o 

kontroli in podatki o preskusih, kalibracijski podatki, poročila o usposobljenosti osebja 

idr. 

 

(9) Priglašeni organ periodično izvaja presoje, da se prepriča, ali proizvajalec vzdržuje in 

uporablja sistem kakovosti, in mora proizvajalcu posredovati poročilo o presoji. 

 

(10) Poleg tega sme priglašeni organ proizvajalca nepričakovano obiskati. Ob takih obiskih sme 

priglašeni organ po potrebi izvajati ali zahtevati izvajanje preskusov, da preveri, ali sistem 

kakovosti pravilno deluje; priglašeni organ mora proizvajalcu posredovati poročilo o obisku in 

če je bil opravljen preskus, tudi poročilo o preskusu. 

 

(11) Proizvajalec mora za obdobje najmanj trideset let potem, ko je bil izdelan zadnji proizvod, 

hraniti na voljo nacionalnim organom oblasti: 

- dokumentacijo navedeno v drugi alinei tretjega odstavka te priloge, 

- posodobitve, navedene v drugem stavku šestega odstavka te priloge, 

- odločitve in poročila priglašenega organa, navedene v zadnjem stavku šestega odstavka 

ter v devetem in desetem odstavku te priloge. 

 

(12) Vsak priglašeni organ je dolžan drugim priglašenim organom posredovati ustrezne 

informacije v zvezi z odobritvami sistema kakovosti, ki jih je izdal in preklical. 

 
Dopolnilne zahteve: preverjanje načrtovanja 

 

(13) Proizvajalec mora vlogo za preverjanje načrtovanja vložiti samo pri enem priglašenem 

organu.  

 

(14) Vloga mora omogočiti razumevanje načrtovanja, proizvodnje in delovanja proizvoda ter 

skladnost z zahtevami tega pravilnika na podlagi katerega se izvaja ocenjevanje. Vključevati 

mora: 

- tehnične podatke o načrtovanju, vključno z upoštevanimi harmoniziranimi standardi, 
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- potrebne dokaze o njihovi primernosti, zlasti če standardi iz prejšnje alinee niso bili v 

celoti upoštevani. Ti podporni dokazi naj vključujejo rezultate preskusov, ki jih je izvedel 

ustrezni laboratorij proizvajalca ali v njegovem imenu. 

 

(15) Priglašeni organ pregleda vlogo in če načrtovanje izpolnjuje določbe tega pravilnika, ki se 

nanj nanašajo, izda vložniku certifikat o preverjanju načrtovanja ES. Certifikat vsebuje 

ugotovitve preiskave, pogoje za njegovo veljavnost, potrebne podatke za identifikacijo 

odobrenega načrtovanja in, če je potrebno, opis delovanja proizvoda. 

 

(16) Vlagatelj mora priglašeni organ, ki je izdal certifikat, o preverjanju načrtovanja ES, sproti 

obveščati o vsaki spremembi odobrenega načrtovanja. Priglašeni organ, ki je izdal certifikat o 

preverjanju načrtovanja ES, mora spremembe odobrenega načrtovanja dodatno odobriti, če 

presodi, da bi lahko te spremembe vplivale na skladnost z bistvenimi zahtevami tega pravilnika 

ali na predpisane pogoje za uporabo proizvoda. Ta dodatna odobritev se izda v obliki dodatka k 

izvirnemu certifikatu o preverjanju načrtovanja ES. 

 

(17) Priglašeni organi so dolžni drugim priglašenim organom posredovati informacije, ki 

zadevajo: 

- izdane certifikate o preverjanju načrtovanja ES, 

- dodatke k izdanim certifikatom o preverjanju načrtovanja ES, 

- preklicane certifikate o preverjanju načrtovanja ES in njihove dodatke. 

 


