
PRILOGA 2  
 

POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI 
 
I. MODUL B: ES-PREGLED TIPA  
 
1. ES-pregled tipa je del postopka za ugotavljanje skladnosti, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnično 
zasnovo pomorske opreme ter preveri in potrdi, da ta izpolnjuje ustrezne zahteve.  
 
2. ES-pregled tipa se lahko izvede na dva načina, in sicer kot:  
– pregled vzorca dokončanega proizvoda, reprezentativnega za predvideno proizvodnjo (tip proizvodnje),  
– ocena ustreznosti tehnične zasnove pomorske opreme s pregledom tehnične dokumentacije in dodatnih 
dokazil iz 3. točke tega modula ter pregled vzorcev enega ali več kritičnih delov proizvoda, reprezentativnih za 
predvideno proizvodnjo (kombinacija tipa proizvodnje in tipa načrta). 
 
3. Proizvajalec predloži zahtevek za ES-pregled tipa enemu samemu priglašenemu organu, ki ga izbere sam.  
Zahtevek vključuje:  
– ime in naslov proizvajalca ter, če zahtevek predloži pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,  
– pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil predložen nobenemu drugemu priglašenemu organu,  
– tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti pomorske opreme z 
veljavnimi zahtevami mednarodnih instrumentov iz 4. člena tega pravilnika ter vključuje ustrezno analizo in 
oceno tveganja. V tehnični dokumentaciji so določene veljavne zahteve, pri čemer v obsegu, ki je pomemben 
za tako ugotavljanje, zajema zasnovo, proizvodnjo in delovanje pomorske opreme. Tehnična dokumentacija 
lahko vsebuje vsaj naslednje elemente:  
(a) splošni opis pomorske opreme,  
(b) zasnovo konstrukcije in delovne risbe ter sheme sestavnih delov, podsestavov, tokokrogov itd.,  
(c) opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanje pomorske opreme,  
(d) seznam zahtev in standardov preskušanja, ki se uporabljajo za zadevno pomorsko opremo v skladu s tem 
pravilnikom, skupaj z opisom rešitev, sprejetih za izpolnjevanje navedenih zahtev,  
(e) rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov itd. ter  
(f) poročila o preskusih,  
– vzorce, reprezentativne za predvideno proizvodnjo. Priglašeni organ lahko po potrebi zahteva dodatne 
vzorce za izvajanje programa preskusov, 
– dodatna dokazila o ustreznosti rešitve tehnične zasnove. V teh dodatnih dokazilih so navedeni vsi 
dokumenti, ki so bili uporabljeni. Dodatna dokazila lahko vsebujejo rezultate preskusov, ki jih je izvedel 
ustrezen laboratorij proizvajalca ali drug preskuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo 
odgovornost.  
 
4. Priglašeni organ:  
– v zvezi s pomorsko opremo:  
4.1 pregleda tehnično dokumentacijo in dodatna dokazila, da ugotovi ustreznost tehnične zasnove pomorske 
opreme,  
– v zvezi z vzorci:  
4.2 preveri, ali so bili vzorci proizvedeni v skladu s tehnično dokumentacijo, in določi elemente, ki so bili 
zasnovani v skladu z veljavnimi določbami ustreznih zahtev in standardov preskušanja, pa tudi elemente, ki so 
bili zasnovani, ne da bi bile upoštevane ustrezne določbe navedenih standardov,  
4.3 izvede ustrezne preglede in preskuse ali naroči njihovo izvedbo v skladu s tem pravilnikom,  
4.4 se dogovori s proizvajalcem o kraju, v katerem se bodo opravljali pregledi in preskusi.  
 
5. Priglašeni organ sestavi poročilo o vrednotenju, ki navaja ukrepe, izvedene v skladu s 4. točko tega modula, 
in njihove rezultate. Brez poseganja v obveznosti do priglasitvenih organov objavi priglašeni organ vsebino 
navedenega poročila v celoti ali delno le, če proizvajalec s tem soglaša.  
 
6. Kadar tip izpolnjuje zahteve posebnih mednarodnih instrumentov, ki veljajo za zadevno pomorsko opremo, 
priglašeni organ proizvajalcu izda certifikat o ES-pregledu tipa. Certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca, 
ugotovitve pregleda, morebitne pogoje njegove veljavnosti in potrebne podatke za identifikacijo odobrenega 
tipa. Certifikatu je lahko priložena ena ali več prilog.  
Certifikat in njegove priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko ovrednoti skladnost proizvedenih 
proizvodov s preskušenim tipom in omogoči nadzor med uporabo.  
Kadar tip ne izpolnjuje veljavnih zahtev mednarodnih instrumentov, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o 
ES- pregledu tipa in ustrezno obvesti vlagatelja s podrobno utemeljitvijo zavrnitve.  
 
7. Če odobreni tip ne izpolnjuje več veljavnih zahtev, priglašeni organ določi, ali je potrebno dodatno 
preskušanje ali nov postopek za ugotavljanje skladnosti.  



Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo v zvezi s certifikatom o ES-pregledu 
tipa, o vseh spremembah odobrenega tipa, ki bi lahko vplivale na skladnost pomorske opreme z zahtevami 
ustreznih mednarodnih instrumentov ali pogoji veljavnosti certifikata. Za takšne spremembe je potrebna 
dodatna odobritev v obliki dodatka k izvirnemu certifikatu o ES-pregledu tipa.  
 
8. Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o izdanih ali umaknjenih certifikatih o ES-pregledu 
tipa in/ali dodatkih k tem certifikatom ter priglasitvenim organom redno ali na zahtevo posreduje seznam 
zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih potrdil in/ali dodatkov. 
Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o certifikatih o ES-pregledu tipa in/ali morebitnih 
dodatkih k njim, ki jih je zavrnil, umaknil, začasno preklical ali drugače omejil, ter jih na zahtevo obvesti o 
certifikatih in/ali dodatkih, ki jih je izdal.  
Evropska komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo pridobijo izvod certifikata o ES-
pregledu tipa in/ali njihovih dodatkov. Evropska komisija in države članice lahko na zahtevo pridobijo izvod 
tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ. Priglašeni organ hrani izvod 
certifikata o ES-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnični spis, vključno z dokumentacijo, ki jo 
predloži proizvajalec, do izteka veljavnosti certifikata.  
 
9. Proizvajalec hrani izvod certifikata o ES-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov, vključno s tehnično 
dokumentacijo, za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod 
in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme.  
 
10. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko vloži zahtevek iz 3. točke tega modula ter izpolni obveznosti iz 7. 
in 9. točke tega modula, če so navedene v pooblastilu. 
 
II. MODUL D: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROIZVODNEGA 
PROCESA  
 
1. Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa je del postopka za ugotavljanje 
skladnosti, pri čemer proizvajalec izpolni obveznosti iz 2. in 5. točke tega modula ter zagotovi in na lastno 
odgovornost izjavi, da je zadevna pomorska oprema v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu 
tipa, in da izpolnjuje zahteve mednarodnih instrumentov, ki se uporabljajo zanjo.  
 
2. Proizvodnja  
Proizvajalec upravlja odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, pregled končnega proizvoda in preskušanje 
zadevnih proizvodov iz 3. točke tega modula ter je nadzorovan v skladu s 4. točko tega modula.  
 
3. Sistem kakovosti  
3.1 Proizvajalec predloži zahtevek za oceno svojega sistema kakovosti za zadevno pomorsko opremo 
priglašenemu organu, ki ga izbere sam.  
Zahtevek vključuje:  
– ime in naslov proizvajalca ter, če je zahtevek vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,  
– pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil predložen nobenemu drugemu priglašenemu organu,  
– vse ustrezne informacije o predvideni kategoriji pomorske opreme,  
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,  
– tehnično dokumentacijo o odobrenem tipu in izvod certifikata o ES-pregledu tipa.  
3.2 S sistemom kakovosti se zagotovi skladnost proizvodov s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, 
in zahtevami mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanje. 
 
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v 
obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija o sistemu kakovosti omogoča dosledno razlago 
programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.  
Vsebuje zlasti ustrezen opis:  
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva v zvezi s kakovostjo 
proizvodov,  
– ustreznih načinov proizvodnje, nadzora kakovosti in zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih 
ukrepov, ki se bodo uporabljali,  
– pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni pred in med proizvodnjo ter po njej, ter pogostnosti njihovega 
izvajanja,  
– zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila 
o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja itd., ter  
– načinov za monitoring doseganja zahtevane kakovosti proizvoda in učinkovitega delovanja sistema 
kakovosti. 
3.3 Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 tega modula.  



Skupina za presojo ima poleg izkušenj pri sistemih vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami iz 
ocenjevanja na ustreznem področju pomorske opreme in zadevne tehnologije pomorske opreme ter 
poznavanjem veljavnih zahtev mednarodnih instrumentov. Presoja vključuje ocenjevalni obisk prostorov 
proizvajalca. Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz pete alineje točke 3.1 tega modula, da 
preveri, ali je proizvajalec sposoben ugotoviti, katere so ustrezne zahteve mednarodnih instrumentov, in 
izvesti potrebne preglede za zagotovitev skladnosti proizvoda z navedenimi zahtevami.  
Odločitev se sporoči proizvajalcu. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.  
3.4 Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren, 
ter vzdrževal njegovo ustreznost in učinkovitost.  
3.5 Proizvajalec priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, obvesti o vsaki nameravani spremembi 
sistema kakovosti.  
Priglašeni organ ovrednoti vse predlagane spremembe in se odloči, ali bo spremenjeni sistem kakovosti še 
naprej izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 tega modula oziroma ali je potrebna ponovna ocena.  
O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Uradno obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev o 
oceni.  
 
4. Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ  
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec ustrezno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega 
sistema kakovosti. 
4.2 Proizvajalec priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za proizvodnjo, 
pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, zlasti:  
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,  
– zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o 
strokovni usposobljenosti osebja itd.  
4.3 Priglašeni organ izvaja redne presoje, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, 
ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji.  
4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca, razen če za take obiske na podlagi 
nacionalne zakonodaje in iz obrambnih ali varnostnih razlogov veljajo določene omejitve. Med takšnimi obiski 
lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali naroči izvedbo preskusov proizvodov, da preveri pravilno 
delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ proizvajalcu predloži poročilo o obisku in, če so bili preskusi 
izvedeni, tudi poročilo o preskusih. 
 
5. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti  
5.1 Proizvajalec namesti oznako krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz 
točke 3.1 tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki je v skladu s tipom, opisanim v 
certifikatu o ES-pregledu tipa, in ki izpolnjuje veljavne zahteve mednarodnih instrumentov.  
5.2 Proizvajalec za vsak vzorčni proizvod pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe 
vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše 
obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli 
vzorčna pomorska oprema, za katero je bila sestavljena.  
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti.  
 
6. Proizvajalec vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru 
za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme, za pristojne organe hrani:  
– dokumentacijo iz točke 3.1 tega modula,  
– spremembo iz točke 3.5 tega modula, kot je bila odobrena,  
– odločitve in poročila priglašenega organa iz točk 3.5, 4.3 in 4.4 tega modula.  
 
7. Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema 
kakovosti in redno ali na zahtevo svojim priglasitvenim organom posreduje seznam zavrnjenih, začasno 
preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.  
Vsak priglašeni organ druge priglašene organe obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, 
začasno preklical, umaknil ali drugače omejil, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih 
je izdal. 
 
8. Pooblaščeni zastopnik  
Obveznosti proizvajalca iz točk 3.1, 3.5, 5. in 6. točke tega modula lahko v njegovem imenu in na njegovo 
odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu. 
 
III. MODUL E: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROIZVODA  
 
1. Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda je del postopka za ugotavljanje skladnosti, v 
okviru katerega proizvajalec izpolni obveznosti iz 2. in 5. točke tega modula ter zagotovi in na lastno 



odgovornost izjavi, da je zadevna pomorska oprema v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu 
tipa, in da izpolnjuje zahteve mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanjo.  
 
2. Proizvodnja  
Proizvajalec upravlja odobren sistem kakovosti za pregled končnega proizvoda in preskušanje zadevnih 
proizvodov iz 3. točke tega modula ter je nadzorovan v skladu s 4. točko tega modula.  
 
3. Sistem kakovosti  
3.1 Proizvajalec predloži zahtevek za oceno svojega sistema kakovosti za zadevno pomorsko opremo 
priglašenemu organu, ki ga izbere sam.  
Zahtevek vključuje:  
– ime in naslov proizvajalca ter, če je zahtevek vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,  
– pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil predložen nobenemu drugemu priglašenemu organu,  
– vse ustrezne informacije o predvideni kategoriji pomorske opreme,  
– dokumentacijo o sistemu kakovosti ter  
– tehnično dokumentacijo o odobrenem tipu in izvod certifikata o ES-pregledu tipa. 
3.2 Sistem kakovosti zagotovi skladnost proizvodov s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in 
ustreznimi zahtevami mednarodnih instrumentov.  
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v 
obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija o sistemu kakovosti omogoča dosledno razlago 
programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.  
Vsebuje zlasti ustrezen opis:  
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti proizvodov,  
– pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni po koncu proizvodnje,  
– zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila 
o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja itd.,  
– načinov spremljanja učinkovitega delovanja sistema kakovosti. 
3.3 Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 tega modula.  
Skupina za presojo ima poleg izkušenj pri sistemih vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami iz 
ocenjevanja na ustreznem področju pomorske opreme in zadevne tehnologije pomorske opreme ter 
poznavanjem veljavnih zahtev mednarodnih instrumentov. Presoja vključuje ocenjevalni obisk prostorov 
proizvajalca. Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz pete alineje točke 3.1 tega modula, da 
preveri, ali je proizvajalec sposoben opredeliti ustrezne zahteve mednarodnih instrumentov in izvesti potrebne 
preglede za zagotovitev skladnosti proizvodov z navedenimi zahtevami.  
Odločitev se sporoči proizvajalcu. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.  
3.4 Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren, 
ter vzdrževal njegovo ustreznost in učinkovitost.  
3.5 Proizvajalec priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, obvesti o vsaki nameravani spremembi 
sistema kakovosti.  
Priglašeni organ ovrednoti vse predlagane spremembe in se odloči, ali bo spremenjeni sistem kakovosti še 
naprej izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 tega modula oziroma ali je potrebna ponovna ocena.  
O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Uradno obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev o 
oceni. 
 
4. Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ  
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec ustrezno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega 
sistema kakovosti.  
4.2 Proizvajalec priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za proizvodnjo, 
pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, zlasti:  
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,  
– zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o 
strokovni usposobljenosti osebja itd.  
4.3 Priglašeni organ izvaja redne presoje, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, 
ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji.  
4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano obišče proizvajalca, razen če veljajo za take obiske 
določene omejitve na podlagi nacionalne zakonodaje ali iz obrambnih oziroma varnostnih razlogov. Med 
takšnimi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali naroči izvesti preskuse proizvodov, da preveri 
pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ proizvajalcu predloži poročilo o obisku in, če so bili 
preskusi izvedeni, tudi poročilo o preskusih.  
 
5. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti  
5.1 Proizvajalec namesti oznako krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz 
točke 3.1 tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki je v skladu s tipom, opisanim v 
certifikatu o ES-pregledu tipa, in ki izpolnjuje veljavne zahteve mednarodnih instrumentov. 



5.2 Proizvajalec za vsak vzorčni proizvod pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe 
vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše 
obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli 
vzorčna pomorska oprema, za katero je bila sestavljena.  
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti.  
 
6. Proizvajalec vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru 
za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme, za pristojne organe hrani:  
– dokumentacijo iz točke 3.1 tega modula,  
– spremembo iz točke 3.5 tega modula, kot je bila odobrena,  
– odločitve in poročila priglašenega organa iz točk 3.5, 4.3 in 4.4 tega modula. 
 
7. Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema 
kakovosti in redno ali na zahtevo svojim priglasitvenim organom posreduje seznam zavrnjenih, začasno 
preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.  
Vsak priglašeni organ druge priglašene organe obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil, 
začasno preklical ali umaknil, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je izdal.  
 
8. Pooblaščeni zastopnik  
Obveznosti proizvajalca iz točk 3.1, 3.5, 5. in 6. točke tega modula lahko v njegovem imenu in na njegovo 
odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.  
 
IV. MODUL F: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI PREVERJANJA PROIZVODA  
 
1. Skladnost s tipom na podlagi preverjanja proizvoda je del postopka za ugotavljanje skladnosti, v okviru 
katerega proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2, 5.1. in 6. točke tega modula ter zagotovi in na lastno 
odgovornost izjavi, da so zadevni proizvodi, za katere veljajo določbe iz 3. točke tega modula, v skladu s 
tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in da izpolnjujejo zahteve mednarodnih instrumentov, ki 
veljajo zanje.  
 
2. Proizvodnja  
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se na podlagi proizvodnega procesa in njegovega spremljanja 
zagotovi skladnost proizvedenih proizvodov z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in 
zahtevami mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanje.  
 
3. Preverjanje  
Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost 
proizvodov z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami 
mednarodnih instrumentov.  
Pregledi in preskusi za pregled skladnosti proizvodov z ustreznimi zahtevami se po presoji proizvajalca 
izvedejo s pregledom in preskušanjem vsakega proizvoda, kot je določeno v 4. točki tega modula, ali s 
pregledom in preskušanjem proizvodov na podlagi statističnih podatkov, kot je določeno v 5. točki tega 
modula. 
 
4. Preverjanje skladnosti s pregledom in preskusom vsakega proizvoda  
4.1 Vsi proizvodi se pregledajo in preskusijo posamezno v skladu s tem pravilnikom, da se preveri skladnost 
proizvodov z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami 
mednarodnih instrumentov.  
4.2 Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ob upoštevanju izvedenih pregledov in preskusov ter namesti 
svojo identifikacijsko številko na vsak odobreni proizvod ali jo da namestiti na svojo odgovornost.  
Proizvajalec hrani certifikat o skladnosti za preglede nacionalnih organov vsaj deset let po namestitvi znaka 
krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska 
doba zadevne pomorske opreme. 
 
5. Statistično preverjanje skladnosti  
5.1 Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se na podlagi proizvodnega procesa in njegovega 
spremljanja zagotovi homogenost vsake proizvedene serije, ter zagotovi svoje proizvode za preverjanje v 
obliki homogenih serij.  
5.2 Iz vsake serije se vzame naključni vzorec. Vsi proizvodi v vzorcih so pregledani in preskušeni posamezno 
v skladu s tem pravilnikom, da se zagotovi njihova skladnost z veljavnimi zahtevami mednarodnih 
instrumentov in določi, ali je serija sprejeta ali zavrnjena.  
5.3 Če je serija sprejeta, se odobrijo vsi proizvodi iz serije, razen proizvodov iz vzorca, za katere je bilo 
ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zahtev preskusa.  



Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ob upoštevanju izvedenih pregledov in preskusov ter namesti svojo 
identifikacijsko številko na vsak odobreni proizvod ali jo da namestiti na svojo odgovornost.  
Proizvajalec hrani certifikat o skladnosti za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na 
zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba 
zadevne pomorske opreme.  
5.4 Če je serija zavrnjena, priglašeni organ ali pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe, da prepreči dajanje te 
serije na trg. Če so zavrnitve serij pogoste, lahko priglašeni organ opusti statistično preverjanje in sprejme 
ustrezne ukrepe.  
 
6. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti  
6.1 Proizvajalec namesti znak krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz 3. 
točke tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki je v skladu s tipom, opisanim v 
certifikatu o ES-pregledu tipa, in ki izpolnjuje veljavne zahteve mednarodnih instrumentov.  
6.2 Proizvajalec za vsak vzorčni proizvod pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe 
vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše 
obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli 
vzorčna pomorska oprema, za katero je bila sestavljena.  
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti. 
 
7. Proizvajalec lahko med proizvodnim procesom na podlagi dovoljenja priglašenega organa in na njegovo 
odgovornost namesti identifikacijsko številko tega organa na proizvode.  
 
8. Pooblaščeni zastopnik  
Pooblaščeni zastopnik lahko v imenu proizvajalca in v okviru njegove odgovornosti izpolni njegove obveznosti, 
če so navedene v pooblastilu. Pooblaščenemu zastopniku ni treba izpolniti obveznosti proizvajalca iz 2. točke  
in točke 5.1. tega modula.  
 
V. MODUL G: SKLADNOST NA PODLAGI PREVERJANJA ENOTE  
 
1. Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek za ugotavljanje skladnosti, v okviru katerega 
proizvajalec izpolni obveznosti iz 2., 3. in 5. točke tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da 
je zadevni proizvod, za katerega veljajo določbe iz 4. točke tega modula, v skladu z zahtevami mednarodnih 
instrumentov, ki veljajo zanj.  
 
2. Tehnična dokumentacija  
Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo in jo predloži priglašenemu organu iz 4. točke tega modula. 
Dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti proizvoda z ustreznimi zahtevami ter vključuje ustrezno 
analizo in oceno tveganja. V tehnični dokumentaciji so določene veljavne zahteve, pri čemer v obsegu, ki je 
pomemben za tako ugotavljanje, zajema zasnovo, proizvodnjo in delovanje proizvoda. Kadar je ustrezno, 
tehnična dokumentacija vsebuje vsaj naslednje elemente: 
– splošen opis proizvoda,  
– zasnovo konstrukcije in delovne risbe ter sheme sestavnih delov, podsestavov, tokokrogov itd.,  
– opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanje proizvoda,  
– seznam zahtev in standardov preskušanja, ki se uporabljajo za zadevno pomorsko opremo v skladu s tem 
pravilnikom, skupaj z opisom rešitev, sprejetih za izpolnjevanje navedenih zahtev,  
– rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov itd. ter  
– poročila o preskusih.  
Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo za ustrezne nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka 
krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska 
doba zadevne pomorske opreme.  
 
3. Proizvodnja  
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se na podlagi proizvodnega procesa in njegovega spremljanja 
zagotovi skladnost proizvedenega proizvoda z veljavnimi zahtevami mednarodnih instrumentov.  
 
4. Preverjanje  
Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse v skladu s tem pravilnikom, 
da preveri skladnost proizvoda z veljavnimi zahtevami mednarodnih instrumentov. 
 
Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ob upoštevanju izvedenih pregledov in preskusov ter namesti svojo 
identifikacijsko številko na odobreni proizvod ali jo da namestiti na svojo odgovornost.  
Proizvajalec hrani certifikate o skladnosti za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na 
zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba 
zadevne pomorske opreme.  



 
5. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti  
5.1 Proizvajalec namesti znak krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz 4. 
točke tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki izpolnjuje veljavne zahteve 
mednarodnih instrumentov.  
5.2 Proizvajalec pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi 
znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana 
življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli proizvod, za katerega je bila 
sestavljena.  
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti.  
 
6. Pooblaščeni zastopnik  
Obveznosti proizvajalca iz 2. in 5. točke tega modula lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost 
izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu. 
 


