
PRILOGA 6 

 

MODUL C1: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI NOTRANJE KONTROLE 

PROIZVODNJE IN NADZOROVANIH PRESKUSOV PROIZVODOV 

 

 

1. Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovani preskusi 

proizvodov so del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni 

obveznosti iz 2., 3. in 4. točke ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da so 

zadevni proizvodi skladni s tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in 

izpolnjujejo zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanje. 

 

2. Proizvodnja 

 

Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces 

zagotavlja skladnost proizvodov s tipom, kot je opisan v certifikatu o EU-pregledu 

tipa, in z bistvenimi varnostnimi zahtevami tega pravilnika. 

 

3. Preskusi proizvoda 

 

Za vsak proizvedeni proizvod proizvajalec ali kdo drug v njegovem imenu izvede 

enega ali več preskusov glede enega ali več posebnih vidikov proizvoda, da preveri 

skladnost s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa in ustreznimi zahtevami 

tega pravilnika. Ti preskusi morajo biti izvedeni v okviru odgovornosti priglašenega 

organa, ki ga izbere proizvajalec. 

 

Proizvajalec med proizvodnim procesom na odgovornost priglašenega organa na 

proizvode namesti identifikacijsko številko tega organa. 

 

4. Oznaka CE, izjava EU o skladnosti in certifikat o skladnosti 

 

4.1 Proizvajalec namesti oznako CE na vsak posamezni proizvod, ki ni komponenta in je v 

skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, ter izpolnjuje zahteve tega 

pravilnika, ki veljajo zanj. 

 

4.2 Proizvajalec za model proizvoda, ki ni komponenta, pripravi pisno izjavo EU o 

skladnosti in omogoča organom za nadzor trga dostop do nje še deset let po tem, ko je 

bil proizvod, ki ni komponenta, dan na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje 

proizvod, ki ni komponenta in za katerega je bila pripravljena. 

 

K vsakemu proizvodu, ki ni komponenta, se priloži kopijo izjave EU o skladnosti. 

 

4.3 Proizvajalec za vsako komponento pripravi pisno potrdilo o skladnosti in organom za 

nadzor trga omogoča dostop do njega še deset let po tem, ko je bila komponenta dana 

na trg. Potrdilo o skladnosti opredeljuje model komponente, za katerega je bilo 

pripravljeno. K vsaki komponenti se priloži kopijo potrdila o skladnosti. 

 

5. Pooblaščeni zastopnik 

 



Obveznosti proizvajalca iz 4. točke lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost 

izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu. 


