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PRILOGA 4
PRIGLASITVENI POSTOPEK
1. Zahtevek za priglasitev
1.1 Organ za ugotavljanje skladnosti predloži zahtevek za priglasitev na Ministrstvu, pristojnemu za
pomorstvo.
1.2 Navedenemu zahtevku je priložen opis dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, modul ali moduli za
ugotavljanje skladnosti in pomorska oprema, za katero navedeni organ trdi, da je pristojen, ter, če
obstaja, certifikat o akreditaciji, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, s katerim potrjuje, da organ
za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz Priloge 3.
1.3 Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more zagotoviti certifikata o akreditaciji,
Ministrstvu, pristojnemu za pomorstvo predloži vso dokumentacijo, potrebno za preverjanje,
priznavanje in redno spremljanje njegovega izpolnjevanja zahtev iz Priloge 3.
2. Priglasitveni postopek
2.1 Ministrstvo, pristojno za pomorstvo lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki
izpolnjujejo zahteve iz Priloge 3.
2.2 Ministrstvu, pristojnemu za pomorstvo obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske
unije z uporabo elektronskega orodja za priglasitev, ki ga je razvila in ga upravlja Evropska komisija.
2.3 Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih za ugotavljanje skladnosti, modul ali module za
ugotavljanje skladnosti, zadevno pomorsko opremo in ustrezno potrdilo o usposobljenosti.
2.4 Kadar priglasitev ne temelji na certifikatu o akreditaciji iz prejšnje točke, Ministrstvo, pristojno za
pomorstvo predloži Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije dokumentacijo, ki
potrjuje pristojnost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, s čimer se zagotovi, da bo
navedeni organ pod rednim nadzorom in da bo še naprej izpolnjeval zahteve iz Priloge 3.
2.5 Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Evropska komisija ali druge
države članice Evropske unije ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe
certifikata o akreditaciji ali v dveh mesecih od priglasitve v primeru, da akreditacija ni uporabljena.
2.6 Samo organ iz točke 2.5 se šteje za priglašeni organ za namene tega pravilnika.
2.7 Ministrstvo, pristojno za pomorstvo obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske
unije o vseh naknadnih relevantnih spremembah priglasitve.
3. Identifikacijske številke in seznami priglašenih organov
3.1 Evropska komisija dodeli priglašenemu organu identifikacijsko številko.
3.2 Priglašenemu organu se dodeli samo ena številko, tudi če je organ priglašen v skladu z različnimi
zakonodajnimi akti Evropske unije.
3.3 Evropska komisija javno objavi seznam organov, priglašenih v skladu z Direktivo 2014/90/EU,
vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili
priglašeni.
3.4 Evropska komisija zagotovi redno posodabljanje navedenega seznama.
4. Presoja delovanja
Presojo delovanja priglašenih organov izvede nacionalni akreditacijski organ vsaki dve leti.
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