PRILOGA VII
MINIMALNA MERILA, KI JIH MORAJO UPOŠTEVATI DRŽAVE ČLANICE
ZA PRIGLASITEV ORGANOV
1. Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za izvajanje preverjanja, ne smejo biti niti načrtovalci, graditelji, dobavitelji ali proizvajalci varnostnih komponent, niti monterji dvigal, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katere
koli od teh strank. Podobno, organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za nadzor sistemov zagotavljanja kakovosti,
določenih v 10. in 11. členu tega pravilnika, ne smejo biti načrtovalci, graditelji, dobavitelji ali proizvajalci varnostnih
komponent, niti monterji dvigal, ki jih pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katere koli od teh strank. Ne smejo biti
vključeni niti neposredno, niti kot pooblaščeni zastopniki v načrtovanje, izgradnjo, trženje ali vzdrževanje varnostnih
komponent ali v montažo dvigal. To ne izključuje možnosti izmenjav tehničnih informacij med proizvajalcem varnostnih komponent ali monterjem dvigala in organom.
2. Organ in njegovo osebje morata preglede ali nadzor izvajati z najvišjo stopnjo strokovne integritete in tehnične pristojnosti ter biti osvobojena vseh pritiskov in motivov, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na presojo ali rezultate
pregleda, zlasti od ljudi ali skupin ljudi z interesom pri rezultatu pregleda ali nadzora.
3. Organ mora imeti na razpolago potrebno osebje in posedovati potrebne zmogljivosti, ki mu omogočajo pravilno izvajanje tehničnih in administrativnih nalog, povezanih s pregledom ali nadzorom. Imeti mora tudi dostop do opreme, ki
se zahteva za posebno potrditev.
4. Osebje, ki je odgovorno za pregled, mora imeti:
-

primerno tehnično in strokovno usposobljenost,
zadovoljivo znanje o zahtevah za preskuse, ki jih izvaja in ustrezne izkušnje s takšnimi preskusi,
biti sposobno sestaviti potrdila, zapiske in poročila, ki se zahtevajo za potrditev izvršitve preskusov.

5. Zagotovljena mora biti nepristranskost osebja, ki opravlja pregled. Njihove nagrade ne smejo biti odvisne od števila
opravljenih preskusov ali od rezultatov takšnih preskusov.
6. Organ mora skleniti zavarovanje odgovornosti, razen če njegove odgovornosti ne prevzame država v skladu z nacionalno zakonodajo, ali je za preskuse neposredno odgovorna sama država.
7. Osebje organa mora spoštovati poklicno molčečnost glede vseh informacij, pridobljenih pri izvajanju njegovih nalog
(razen nasproti pristojnim državnim organom Republike Slovenije), v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.

