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PŘ Í L O H A   V I I

Minimální kritéria, která musí členské státy brát v úvahu
při notifikaci orgánů

  832.  

Pro účely této přílohy se �strojním zařízením� rozumí buď �strojní zařízení�, nebo
�bezpečnostní součást� definované v čl. 1 odst. 2.
1. Orgánem, jeho vedoucím a pracovníky odpovědnými za provádění ověřovacích zkou�ek

nesmí být konstruktér, výrobce, dodavatel nebo ten, kdo provádí instalaci ověřovaného
strojního zařízení, ani zplnomocněný zástupce některé z těchto stran. Nesmějí se podílet
ani přímo ani jako zplnomocnění zástupci na konstrukčním návrhu, výrobě, uvádění na
trh nebo na údr�bě strojního zařízení. To v�ak nevylučuje mo�nost výměny technických
informací mezi výrobcem a orgánem.

2. Orgán a jeho pracovníci musí provádět ověřovací zkou�ky na nejvy��ím stupni
profesionality a odborné způsobilosti a nesmějí být vystaveni �ádným tlakům, zejména
finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky kontrol, zvlá�tě od
osob nebo skupin osob se zájmem na výsledcích ověřování.

3. Orgán musí mít k dispozici nezbytný okruh pracovníků a musí vlastnit potřebné
vybavení, aby mohl řádně provádět administrativní a technické úkony spojené
s ověřováním; musí mít rovně� přístup k zařízení nezbytnému pro zvlá�tní ověřování.

4. Pracovníci odpovědní za dozor musí mít:
� odpovídající technické a odborné vzdělání,
� dostatečné znalosti o po�adavcích zkou�ek, které provádějí, a dostatečné praktické

zku�enosti z takových zkou�ek,
� schopnost vystavovat certifikáty a vypracovávat zprávy a protokoly po�adované pro

dolo�ení provedených zkou�ek.
5. Nestrannost pracovníků dozoru musí být zaručena. Jejich odměňování nesmí záviset na

počtu provedených zkou�ek nebo na výsledcích těchto zkou�ek.
6. Orgán musí uzavřít poji�tění odpovědnosti, pokud není jeho odpovědnost kryta státem

v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není členský stát přímo
odpovědný za zkou�ky.

7. Pracovníci orgánu jsou vázáni zachováním slu�ebního tajemství o v�ech informacích
získaných při výkonu svých funkcí podle této směrnice nebo jiných ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, který ji provádí (vyjma ve vztahu k příslu�ným
správním orgánům členského státu, ve kterém působí).

833.
Evropská komise vstoupila do mezinárodních jednání o dohodách o vzájemném

uznávání, které se mají uzavřít s určitými třetími stranami. Tyto dohody umo�ní orgánům
těchto zemí vydávat ES certifikáty o přezkou�ení typu. Jakékoli námitky se strany výrobce
s ohledem na splnění minimálních kritérií podle této přílohy mohou být sděleny přímo Komisi
a členskému státu, který orgán notifikoval.
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