Sprogmenų gamybos saugos,
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8 priedas
SERTIFIKAVIMO IR KONTROLĖS ĮSTAIGŲ IR BANDYMŲ LABORATORIJŲ
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Sertifikavimo įstaigos, kontrolės įstaigos ir bandymų laboratorijos, kurias paskelbia
(notifikuoja) arba paskiria valstybės institucija, privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:
1.1. įstaiga, jos direktorius ir personalas, atsakingas už patikros bandymus, negali būti
sprogmenų, kuriuos jie tikrina, projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai,
naudotojai ar prižiūrėtojai, arba vienos iš šių šalių įgaliotieji atstovai. Jie negali nei tiesiogiai, nei
kaip įgaliotieji atstovai dalyvauti projektuojant, gaminant, parduodant, montuojant ir naudojant,
prižiūrint tokius gaminius. Jie nesiima jokios veiklos, kuri prieštarautų jų sprendimo, susijusio su
atitikties vertinimo veikla, nepriklausomumui ar sąžiningumui, tai visų pirma taikoma konsultavimo
paslaugoms. Tai netrukdo gamintojui ir įstaigai keistis technine informacija.
1.2. įstaiga ir jos personalas privalo atlikti patikros bandymus laikydamiesi aukščiausių
profesinio sąžiningumo ir techninės kompetencijos principų, jie neturi priklausyti nuo patikrinimo
rezultatais suinteresuotų asmenų ar asmenų grupių spaudimo ar skatinimo, ypač finansinio, kuris
gali daryti įtaką jų sprendimams ar kontrolės rezultatams;
1.3. įstaiga turi personalą ir įrenginius, reikalingus administraciniams ir techniniams
uždaviniams, susijusiems su patikrinimu dėl tinkamo atlikimo, ji privalo turėti galimybę naudotis
įranga, reikalinga specialiems tyrimams atlikti.
2. Atsakingas už tikrinimą personalas privalo:
2.1. būti įgijęs tinkamą techninį ir profesinį parengtumą;
2.2. gerai išmanyti atliekamų bandymų reikalavimus ir turėti jų atlikimo patirties;
2.3. sugebėti parengti sertifikatus, protokolus ir ataskaitas, reikalingus atliktiems
bandymams patvirtinti.
3. Būtina užtikrinti personalo, kuris yra įpareigotas atlikti patikrinimus, bei jų vadovų
nešališkumą. Jo atlyginimas neturi priklausyti nuo atliktų patikrinimų skaičiaus ar rezultatų.
4. Įstaiga privalo sudaryti civilinės atsakomybės draudimo sutartį, išskyrus atvejus, kai pagal
nacionalinę teisę atsakomybę prisiima valstybė arba už bandymus yra tiesiogiai atsakinga valstybė
narė.
5. Įstaigos personalas privalo išlaikyti profesines paslaptis, kurias jis sužinojo vykdydamas
savo užduotis pagal Įstatymą arba jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas (išskyrus tuos atvejus,
kai jis tą informaciją teikia valstybės, kurioje vykdo veiklą, kompetentingoms administracinėms
institucijoms).
Ar šios įstaigos atitinka reikalavimus, turi periodiškai tikrinti jas skelbianti (notifikuojanti)
arba skirianti valstybės kompetentinga institucija.
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