
PRILOGA 3  
 

ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI, 
DA POSTANEJO PRIGLAŠENI ORGANI 

 
1. Za namene priglasitve mora organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjevati zahteve iz 2. do 11. točke tega 
modula.   
 
2. Organ za ugotavljanje skladnosti je ustanovljen v skladu z nacionalno zakonodajo.  
 
3. Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje strani, ki je neodvisen od organizacije ali pomorske 
opreme, katere skladnost ugotavlja.  
 
4. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v zasnovo, 
proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje pomorske opreme, katere skladnost ugotavlja, 
se lahko šteje kot organ za ugotavljanje skladnosti, če je zagotovljena njegova neodvisnost in ni navzkrižja 
interesov.  
 
5. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog za 
ugotavljanje skladnosti, niso oblikovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali 
vzdrževalci pomorske opreme, katere skladnost ugotavljajo, niti pooblaščeni zastopniki katere koli od 
navedenih strani. To ne onemogoča uporabe ocenjevanih proizvodov, ki so nujni za delovanje organa za 
ugotavljanje skladnosti, ali uporabe takšnih proizvodov za osebne namene.  
 
6. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog za 
ugotavljanje skladnosti, ne sodelujejo neposredno pri zasnovi, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, montaži, 
uporabi ali vzdrževanju navedene pomorske opreme niti ne zastopajo strani, ki sodelujejo pri navedenih 
dejavnostih. Ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji ali 
neoporečnosti v zvezi z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, za katere so priglašeni. To velja zlasti za 
svetovalne storitve.  
 
7. Organi za ugotavljanje skladnosti zagotavljajo, da dejavnosti njihovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne 
vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti za ugotavljanje skladnosti.  
 
8. Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti za ugotavljanje skladnosti z 
največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju brez 
pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti 
za ugotavljanje skladnosti, zlasti od oseb ali skupin oseb, ki jih zanimajo rezultati navedenih dejavnosti.  
 
9. Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge za ugotavljanje skladnosti, ki so mu 
dodeljene v skladu s tem pravilnikom in za katere je bil priglašen, ne glede na to, ali navedene naloge 
izvede sam organ za ugotavljanje skladnosti oziroma ali so izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove 
odgovornosti.  
 
10. Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno ter za vsak postopek za ugotavljanje skladnosti in vsako 
vrsto, kategorijo ali podkategorijo pomorske opreme, za katero je priglašen, na voljo: 
a) potrebno osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog za 
ugotavljanje skladnosti, 
b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in 
zmožnost reprodukcije navedenih postopkov. Izvaja ustrezno politiko in postopke, na podlagi katerih se 
ločijo naloge, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in druge dejavnosti,  
c) postopke za izvajanje dejavnosti, ki ustrezno upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, 
njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti zadevne tehnologije pomorske opreme in masovno ali serijsko 
naravo proizvodnega postopka. 
 
11. Organ za ugotavljanje skladnosti ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih 
nalog, povezanih z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme in 
prostorov.  
 
12. Osebje, pristojno za izvajanje dejavnosti za ugotavljanje skladnosti:  



a) je dobro tehnično in poklicno usposobljeno, kar zajema vse dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, za 
katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen, 
b) ima zadostno znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za 
izvedbo navedenega ugotavljanja skladnosti,  
c) ima primerno znanje in razumevanje o veljavnih zahtevah in standardih preskušanja ter o ustreznih 
določbah zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji in predpisih, ki izvajajo to zakonodajo,  
d) je sposobno pripraviti certifikate, zapise in poročila, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja izvedena.  
 
13. Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in 
osebja za ugotavljanje skladnosti.  
 
14. Plačilo najvišjega vodstva in osebja organa za ugotavljanje skladnosti za ocenjevanje ni odvisno od 
števila opravljenih ugotavljanj skladnosti ali rezultatov navedenih ugotavljanj skladnosti.  
 
15. Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti, razen če odgovornost prevzame 
država v skladu z nacionalnim pravom ali če je država članica sama neposredno odgovorna za 
ugotavljanje skladnosti.  
 
16. Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi 
informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s tem pravilnikom ali katero koli izvedbeno 
določbo nacionalne zakonodaje, razen pred pristojnimi organi držav članic, v katerih se izvajajo njegove 
dejavnosti. Pravice iz lastništva so zaščitene.  
 
17. Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih 
skupine za usklajevanje priglašenega organa, ustanovljene na podlagi tega pravilnika, ali zagotovijo, da je 
njihovo osebje za ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih ter da se upravne odločbe in dokumenti, ki so 
rezultat dela navedene skupine, uporabljajo kot splošne smernice.  
 
18. Organi za ugotavljanje skladnosti izpolnjujejo zahteve standarda EN ISO/IEC 17065:2012.  
 
19. Organi za ugotavljanje skladnosti zagotovijo, da preskuševalni laboratoriji, v katerih se izvaja 
ugotavljanje skladnosti, izpolnjujejo zahteve standarda EN ISO/IEC 17025:2005. 
 


