
Priloga 3 

Modul F – Verifikacija proizvodov 

(1) Opisan je postopek, s katerim proizvajalec ali njegov pooblaščeni predstavnik s sedežem v 

Skupnosti preveri in potrdi, da so proizvodi, v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o 

tipskem preskusu ES, in da izpolnjujejo zahteve tega pravilnika 

 

(2) Proizvajalec mora ukreniti vse potrebno, da bo proizvodni proces zagotavljal skladnost 

proizvodov s tipom, opisanim v certifikatu o tipskem preskusu ES, in z zahtevami tega 

pravilnika. Vsak proizvod mora označiti s CE in sestaviti izjavo o skladnosti. 

 

(3) Priglašeni organ izvaja ustrezne preiskave in preskuse, da preveri skladnost proizvoda z 

zahtevami pravilnika, bodisi s preiskavo in preskušanjem vsakega proizvoda, kot je določeno 

v četrtem do šestem odstavku te priloge, bodisi s preiskavo in preskušanjem na statistični 

podlagi, kot je določeno v sedmem do enajstem odstavku te priloge, kar izbere proizvajalec 

sam. Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik mora kopijo izjave o skladnosti 

hraniti najmanj trideset let po tem, ko je bil proizveden zadnji proizvod. 

 
Overjanje s preiskavo in preskušanjem vsakega proizvoda 

 

(4) Vse proizvode je treba posamično preiskati in izvesti ustrezne preskuse, navedene v 

ustreznem harmoniziranem standardu(-ih) iz oziroma opraviti enakovredne preskuse z 

namenom, da bi preverili njihovo skladnost s tipom, kot je opisano v certifikatu o tipskem 

preskusu ES, in z zahtevami tega pravilnika. 

 

(5) Priglašeni organ vsak odobreni proizvod označi ali omogoči označitev s svojim 

identifikacijskim znakom in na podlagi opravljenih preskusov sestavi pisni certifikat o 

skladnosti. 

 

(6) Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik jamči, da bo na zahtevo sposoben 

priskrbeti certifikate o skladnosti, ki jih je izdal priglašeni organ.  

 
Statistično overjanje 

 

(7) Proizvajalec mora svoje proizvode predstaviti v obliki homogenih lotov in mora ukreniti 

vse potrebno, da bo proizvodni proces zagotavljal homogenost vsakega proizvedenega lota. 

 

(8) Vsi proizvodi morajo biti na voljo za preverjanje v obliki homogenih lotov. Iz vsakega 

lota se odvzame naključni vzorec. Proizvodi v vzorcu se posamično pregledajo in opravijo se 

ustrezni preskusi, določeni z ustreznim harmoniziranim standardom oziroma enakovredni 

preskusi, da se ugotovi njihova skladnost z zahtevami tega pravilnika ter določi, ali se lot 

sprejme ali zavrne. 

 

(9) Pri statističnem postopku se uporabijo naslednji elementi: 

- statistična metoda, 

- plan vzorčenja z delovnimi značilnostmi. 

 



(10) Če je lot sprejet, priglašeni organ vsak proizvod označi ali omogoči označitev s svojim 

identifikacijskim znakom in na podlagi opravljenih preskusov sestavi pisni certifikat o 

skladnosti. Na trg se lahko dajo vsi proizvodi iz lota, razen tistih proizvodov iz vzorca, za 

katere je bila ugotovljena neskladnost. Če je lot zavrnjen, mora priglašeni organ ali pristojni 

organ oblasti ustrezno ukrepati, da prepreči dajanje tega lota na trg. Če so zavrnitve lotov 

pogoste, sme priglašeni organ opustiti statistično preverjanje. Proizvajalec mora med 

proizvodnim procesom proizvod označiti z identifikacijsko številko priglašenega organa. 

 

(11) Proizvajalec oziroma njegov pooblaščeni predstavnik jamči, da bo na zahtevo sposoben 

priskrbeti certifikate o skladnosti, ki jih je izdal priglašeni organ. 


