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Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego
zawartość

DYREKTYWA RADY 92/42/EWG

►B

z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub
gazowym
(Dz.U. L 167 z 22.6.1992, s. 17)

zmieniona przez:
Dziennik Urzędowy

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5

Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r.
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
11 lutego 2004 r.
Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
6 lipca 2005 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/28/WE
11 marca 2008 r.
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia

sprostowana przez:
►C1

Sprostowanie, Dz.U. L 219 z 24.8.2007, s. 42 (2004/8/WE)

nr

strona

data

z dnia

L 220
L 52

1
50

30.8.1993
21.2.2004

z dnia

L 191

29

22.7.2005

z dnia

L 81

48

20.3.2008

2013 r.

L 239

136

6.9.2013

1992L0042 — PL — 26.09.2013 — 005.001 — 2
▼B
DYREKTYWA RADY 92/42/EWG
z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej
opalanych paliwem płynnym lub gazowym

▼M5

__________
__________

▼B
Artykuł 7
▼M5

__________

▼B
2.
Zgodność kotłów produkowanych seryjnie musi być certyfikowana
poprzez:
— badanie sprawności typu kotła zgodnie z modułem B opisanym
w załączniku III,
— deklarację zgodności z zatwierdzonym typem zgodnie z modułami
C, D lub E opisanymi w załączniku IV.
W przypadku kotłów spalających paliwa gazowe jako procedury oceny
zgodności dotyczące ich sprawności należy stosować procedury oceny
zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa ustanowione w dyrektywie
90/396/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkow
skich odnoszących się do urządzeń spalania paliw gazowych
▼M5

__________

▼B
Artykuł 8
▼M1
1.
Państwa Członkowskie informują Komisję oraz inne Państwa
Członkowskie o organach wyznaczonych do przeprowadzania procedur
określonych w art. 7 łącznie z zadaniami szczególnymi, do których
przeprowadzenia organy te zostały wyznaczone wraz z ich numerami
identyfikacyjnymi przyznanymi im wcześniej przez Komisję.
Komisja publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
wykaz organów notyfikowanych zawierający ich numery identyfika
cyjne, jak również zadania, do których zostały wyznaczone. Komisja
zapewnia stałą aktualizację tego wykazu.
▼B
2.
Państwa Członkowskie stosują do wyznaczania tych jednostek
kryteria minimalne ustalone w załączniku V. Jednostki, które spełniają
kryteria oceny ustanowione w odpowiednich normach zharmonizowa
nych, uważa się za spełniające kryteria ustanowione w tym załączniku.
3.
Państwo Członkowskie, które notyfikowało określoną jednostkę,
wycofuje tę notyfikację, jeżeli stwierdzi, że jednostka ta przestała spełniać
kryteria, określone w ust. 2. Niezwłocznie informuje o tym odpowiednio
pozostałe Państwa Członkowskie i Komisję oraz wycofuje notyfikację.
▼M5

__________
__________
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ZAŁĄCZNIK III
Moduł B: Badanie typu WE
1.

Moduł ten opisuje tę część procedury, poprzez którą jednostka notyfikowana
upewnia się i zaświadcza, że egzemplarz reprezentatywny dla zamierzonej
produkcji spełnia odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy.

2.

Wniosek o badanie typu WE składa producent lub jego upoważniony przed
stawiciel ustanowiony we Wspólnocie w wybranej przez niego jednostce
notyfikowanej.
Wniosek musi zawierać:
— nazwę i adres producenta, a jeżeli wniosek złożony jest przez upoważ
nionego przedstawiciela, dodatkowo jego nazwę i adres,
— pisemną deklarację, że taki sam wniosek nie został złożony w żadnej
innej jednostce notyfikowanej,
— dokumentację techniczną, opisaną w sekcji 3.
Producent musi przekazać do dyspozycji jednostki notyfikowanej egzem
plarz reprezentatywny dla zamierzonej produkcji, zwany dalej „typem”.
Jednostka notyfikowana może żądać dalszych egzemplarzy, jeśli będą one
niezbędne dla realizacji programu badań.

3.

Dokumentacja techniczna musi umożliwić ocenę zgodności urządzenia
z wymaganiami dyrektywy. Musi ona w stopniu niezbędnym do tej oceny
obejmować projektowanie, wykonawstwo oraz działanie urządzenia
i zawierać następujące dane, o ile są one niezbędne do oceny:
— ogólny opis typu,
— projekt koncepcyjny oraz rysunki wykonawcze i schematy części skła
dowych, podzespołów, obwodów itp.,
— opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków i schematów
oraz działania wyrobu,
— wykaz norm, określonych w art. 5 ust. 2, zastosowanych w całości lub
częściowo oraz opisy rozwiązań zastosowanych w celu spełnienia zasad
niczych wymagań dyrektywy w przypadkach, gdzie nie zastosowano
norm określonych w art. 5,
— wyniki wykonanych obliczeń projektowych, przeprowadzonych badań
itp.,
— sprawozdania z badań,

4.

Jednostka notyfikowana musi:
4.1. sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy typ został wypro
dukowany zgodnie z tą dokumentacją oraz zidentyfikować części, które
zostały zaprojektowane zgodnie z odpowiednimi przepisami norm,
określonych w art. 5 ust. 2 oraz te części, które zaprojektowano nie
stosując odpowiednich przepisami tych norm;
4.2. przeprowadzić lub zlecić wykonanie odpowiednich badań i niezbędnych
prób w celu sprawdzenia, czy rozwiązania przyjęte przez producenta
spełniają zasadnicze wymagania dyrektywy tam, gdzie nie zostały
zastosowane normy, określonych w art. 5 ust. 2;
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4.3. przeprowadzić lub zlecić wykonanie odpowiednich badań i/lub prób
w celu sprawdzenia, tam gdzie producent wybrał zastosowanie odpo
wiednich norm, czy normy te zostały rzeczywiście zastosowane;
4.4. uzgodnić z wnioskodawcą miejsce przeprowadzenia badania i niezbęd
nych prób.
5.

Jeżeli typ spełnia odpowiednie przepisy niniejszej dyrektywy, jednostka
notyfikowana wydaje wnioskodawcy świadectwo badania typu WE. Świa
dectwo zawiera nazwę i adres producenta, wynik badania i dane niezbędne
do identyfikacji zatwierdzonego typu.
Wykaz istotnych elementów dokumentacji technicznej jest załączany do
świadectwa, a jego kopia jest przechowywana przez jednostkę notyfikowaną.
Jeżeli jednostka notyfikowana odmawia wystawienia świadectwa badania
typu WE producentowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi na tery
torium Wspólnoty, to musi podać szczegółowe powody takiej odmowy.
Należy wprowadzić przepisy dotyczące procedury odwoławczej.

6.

Wnioskodawca informuje jednostkę notyfikowaną, przechowującą dokumen
tację techniczną dotyczącą świadectwa badania typu WE o wszystkich
modyfikacjach zatwierdzonego urządzenia, które muszą uzyskać dodatkowe
zatwierdzenie, jeżeli mogą one mieć wpływ na zgodność z wymaganiami
zasadniczymi lub na zalecane warunki użytkowania wyrobu. Dodatkowe
zatwierdzenie wydaje się w formie uzupełnienia do pierwotnego świadectwa
badania typu WE.

7.

Każda jednostka notyfikowana musi bezzwłocznie przekazywać pozostałym
jednostkom notyfikowanym odpowiednie informacje dotyczące wydanych
i wycofanych świadectw badania typu WE oraz uzupełnień do tych świa
dectw.

8.

Pozostałe jednostki notyfikowane mogą otrzymać kopię świadectwa badania
typu WE i/lub uzupełnień. załączniki do świadectw muszą być przechowy
wane do dyspozycji pozostałych jednostek notyfikowanych.

9.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
musi przechowywać wraz z dokumentacją techniczną egzemplarze świa
dectw badania typu WE i ich uzupełnień co najmniej przez dziesięć lat od
daty produkcji ostatniego wyrobu.
Jeżeli ani producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie działają na
terenie Wspólnoty, to obowiązek zapewnienia dostępu do dokumentacji tech
nicznej ciąży na osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie wyrobu rynek
Wspólnoty.
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ZAŁĄCZNIK IV
Moduł C: Zgodność z typem
1.

Moduł ten opisuje tę część procedury, poprzez którą producent lub jego
upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie zapewnia i dekla
ruje, że dane urządzenia są zgodne z typem opisanym w świadectwie
badania typu WE i spełniają wymagania niniejszej dyrektywy, które się
do nich odnoszą. ►M1 Producent lub jego upoważniony przedstawiciel
mający siedzibę we Wspólnocie umieszcza oznakowanie CE na każdym
urządzeniu i sporządza pisemną deklarację zgodności. ◄

2.

Producent musi zastosować niezbędne środki w celu zagwarantowania, aby
proces produkcyjny zapewniał zgodność produkowanych urządzeń z typem
opisanym w świadectwie badania typu WE i z wymaganiami niniejszej
dyrektywy, dotyczącymi sprawności.

3.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi przechowywać kopię
deklaracji zgodności co najmniej przez dziesięć lat od ostatniej daty
produkcji danego wyrobu.
Jeżeli ani producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie prowadzą
działalności we Wspólnocie, to obowiązek zapewnienia dostępności doku
mentacji technicznej ciąży na osobie odpowiedzialnej za wprowadzenie
produktu na rynek Wspólnoty.

4.

Jednostka notyfikowana wybrana przez producenta musi przeprowadzać lub
zlecać przeprowadzenie wyrywkowych badań wyrobów. Badana jest odpo
wiednia próbka gotowych wyrobów, pobrana na miejscu przez jednostkę
notyfikowaną, przy czym przeprowadza się odpowiednie badania według
mających zastosowanie norm wymienionych w art. 5 ust. 2 lub badania
równoważne mające na celu stwierdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami
właściwej dyrektywy. Jeżeli jeden lub kilka zbadanych próbek wyrobów nie
wykazuje zgodności, wówczas jednostka notyfikowana musi podjąć odpo
wiednie kroki.

Moduł D: Zapewnienie jakości produkcji
1.

Moduł ten opisuje procedurę, w ramach której producent, który wypełnił
zobowiązania podane w sekcji 2, zapewnia i deklaruje, że dane urządzenia
są zgodne z typem opisanym w świadectwie badania typu WE i spełniają
wymagania niniejszej dyrektywy. ►M1 Producent lub jego upoważniony
przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie umieszcza oznakowanie CE
na każdym urządzeniu i sporządza pisemną deklarację zgodności. Oznako
waniu CE towarzyszy numer identyfikacyjny organu notyfikowanego odpo
wiedzialnego za kontrole określone w pkt 4. ◄

2.

Producent musi stosować zatwierdzony system jakości w produkcji,
kontroli końcowej i badaniach opisany w sekcji 3. Producent podlega
nadzorowi, określonemu w sekcji 4.

3.

System jakości

3.1. Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek
o dokonanie oceny jego systemu zapewnienia jakości dla danych urządzeń.
Wniosek musi zawierać:
— wszystkie istotne dane dotyczące przewidywanej kategorii urządzeń,
— dokumentację dotyczącą systemu jakości,
— dokumentację techniczną dotyczącą zatwierdzonego typu i egzemplarz
świadectwa badania typu WE.
3.2. System jakości musi zapewniać zgodność urządzeń z typem opisanym
w świadectwie badania typu WE oraz z wymaganiami niniejszej dyrektywy,
które ich dotyczą.
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Wszystkie elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta
muszą być udokumentowane w sposób systematyczny i logiczny na piśmie
w formie polityk, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości musi
umożliwiać jednolitą interpretację programów i planów jakości, ksiąg
jakości i zapisów dotyczących jakości.
W szczególności musi ona zawierać odpowiedni opis:
— celów jakości, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności
i pełnomocnictw kierownictwa w odniesieniu do jakości urządzenia,
— zastosowanych technik produkcji, kontroli jakości i zapewnienia
jakości, procesów oraz działań systematycznych,
— badań i prób, które mają być przeprowadzane przed rozpoczęciem
produkcji, w trakcie produkcji i po jego zakończeniu oraz częstotliwości
ich przeprowadzania,
— zapisów jakości, takich jak sprawozdania z kontroli, dane dotyczące
wyników badań, dane kalibracyjne, protokoły kwalifikacyjne zatrudnio
nego personelu itp.,
— środków nadzoru nad osiąganiem wymaganej jakości urządzenia
i skutecznym działaniem systemu jakości.
3.3. Jednostka notyfikowana musi ocenić system jakości w celu stwierdzenia,
czy spełnia on wymagania, określonych w sekcji 3.2. W odniesieniu do
systemów jakości opartych na odpowiedniej normie zharmonizowanej musi
ona przyjąć przez domniemanie zgodność z tymi wymaganiami. Co
najmniej jeden członek zespołu oceniającego musi posiadać doświadczenie
w ocenianiu odpowiedniej technologii produkcji. Postępowanie oceniające
obejmuje wizytację w siedzibie producenta.
Jednostka notyfikowana zawiadamia producenta o swojej decyzji. Zawia
domienie zawiera wynik badania i właściwe uzasadnienie orzeczenia.
3.4. Producent musi podjąć się spełniania zobowiązań wynikających z zatwier
dzonego systemu jakości i utrzymywać go na odpowiednim i skutecznym
poziomie.
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi informować jednostkę
notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszystkich proponowa
nych zmianach tego systemu.
Jednostka notyfikowana musi ocenić proponowane zmiany i rozstrzygnąć,
czy zmieniony system jakości będzie nadal odpowiadał wymaganiom, okre
ślonym w sekcji 3.2, czy też niezbędna jest jego ponowna ocena.
Jednostka notyfikowana musi zawiadomić producenta o swojej decyzji.
Zawiadomienie musi zawierać wynik badania i należyte uzasadnienie orze
czenia.
4.

Nadzór w ramach odpowiedzialności jednostki notyfikowanej

4.1. Celem nadzoru jest zagwarantowanie, że producent wypełnia należycie
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.
4.2. Producent musi zezwolić jednostce notyfikowanej na dostęp w celu kontroli
do miejsc produkcji, kontroli, badań i przechowywania oraz udostępnić
wszystkie niezbędne informacje, w szczególności:
— dokumentację systemu jakości,
— zapisy dotyczące jakości, takie jak sprawozdania z kontroli, dane doty
czące wyników badań, dane kalibracyjne, protokoły kwalifikacyjne
zatrudnionego personelu itp.
4.3. Jednostka notyfikowana musi przeprowadzać okresowe rewizje ksiąg
w celu upewnienia się, czy producent utrzymuje i stosuje system jakości
oraz przekazywać sprawozdania z tych badań producentowi.
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4.4. Jednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych
wizytacji u producenta. Podczas tych wizytacji jednostka notyfikowana
może przeprowadzać lub zlecić przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia
prawidłowości funkcjonowania systemu jakości; w razie potrzeby jednostka
notyfikowana musi przekazać producentowi sprawozdanie z wizytacji, a w
przypadku przeprowadzania badań - także sprawozdań z tych badań.
5.

Producent musi przechowywać do dyspozycji władz państwowych przynaj
mniej przez dziesięć lat od daty produkcji ostatniego urządzenia następującą
dokumentację:
— dokumentację, określoną w sekcji 3.1 tiret drugie,
— aktualizacje, określone w sekcji 3.4 akapit drugi,
— orzeczenia i sprawozdania jednostki notyfikowanej określone w ostatnim
akapicie sekcji 3.4 oraz w sekcjach 4.3 i 4.4.

6.

Każda jednostka notyfikowana musi przekazywać pozostałym jednostkom
notyfikowanym odpowiednie informacje o wydanych lub wycofanych
zatwierdzeniach systemów jakości.

Moduł E: Zapewnienie jakości wyrobu
1.

Moduł ten opisuje procedurę, w ramach której producent, który wypełnił zobo
wiązania podane w sekcji 2, zapewnia i deklaruje, że kotły i urządzenia są zgodne
z typem opisanym w świadectwie badania typu WE. ►M1 Producent lub jego
upoważniony przedstawiciel mający siedzibę we Wspólnocie umieszcza oznako
wanie CE na każdym kotle i urządzeniu oraz sporządza pisemną deklarację
zgodności. Oznakowaniu CE towarzyszy numer identyfikacyjny organu notyfi
kowanego odpowiedzialnego za kontrole określone w pkt 4. ◄

2.

Producent musi stosować zatwierdzony system jakości w końcowej kontroli
i badaniach kotłów i urządzeń, opisany w sekcji 3. Producent podlega
sprawdzeniom, określonym w sekcji 4.

3.

System jakości

3.1. Producent składa w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej wniosek
o dokonanie oceny jego systemu zapewnienia jakości dla kotłów i urzą
dzeń.
Wniosek musi zawierać:
— wszystkie istotne informacje dotyczące przewidywanej kategorii kotłów
i urządzeń,
— dokumentację dotyczącą systemu jakości,
— dokumentację techniczną dotyczącą zatwierdzonego typu i egzemplarz
świadectwa badania typu WE.
3.2. W celu sprawdzenia zgodności z odpowiednimi wymaganiami dyrektywy,
w ramach systemu jakości badany jest każdy kocioł lub urządzenie i prze
prowadzane są stosowne badania, określone w odnośnych normach
(normie), przewidziane w art. 5, lub badania równoważne. Wszystkie
elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta muszą być
udokumentowane w sposób systematyczny i logiczny na piśmie w formie
polityki, procedur i instrukcji. Dokumentacja systemu jakości musi umoż
liwiać jednolitą interpretację programów i planów jakości, ksiąg jakości
i zapisów dotyczących jakości.
W szczególności musi ona zawierać odpowiedni opis:
— celów jakości, struktury organizacyjnej oraz zakresu odpowiedzialności
i pełnomocnictw kierownictwa w odniesieniu do jakości urządzenia,
— badań i prób, które będą przeprowadzane po zakończeniu produkcji,
— środków nadzoru nad skutecznym działaniem systemu jakości,
— zapisów jakości, takich jak sprawozdania z kontroli, dane dotyczące
wyników badań, dane kalibracyjne, protokoły kwalifikacyjne zatrudnio
nego personelu itp.
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3.3. Jednostka notyfikowana musi ocenić system jakości w celu stwierdzenia,
czy spełnia on wymagania, określone w sekcji 3.2. W odniesieniu do
systemów jakości opartych na odpowiedniej normie zharmonizowanej
musi ona przyjąć przez domniemanie zgodność z tymi wymaganiami.
Co najmniej jeden członek zespołu oceniającego musi posiadać doświad
czenie w ocenianiu odpowiedniej technologii produkcji. Postępowanie
oceniające musi obejmować wizytację w siedzibie producenta.
Jednostka notyfikowana musi zawiadomić producenta o swojej decyzji.
Zawiadomienie musi zawierać wynik badania i należyte uzasadnienie orze
czenia.
3.4. Producent musi podjąć się spełniania zobowiązań wynikających z zatwier
dzonego systemu jakości i utrzymywać go na odpowiednim i skutecznym
poziomie.
Producent lub jego upoważniony przedstawiciel musi informować jednostkę
notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o wszystkich proponowa
nych zmianach tego systemu.
Jednostka notyfikowana musi ocenić proponowane zmiany i rozstrzygnąć,
czy zmieniony system jakości będzie nadal odpowiadał wymaganiom, okre
ślonym w sekcji 3.2, czy też niezbędna jest jego ponowna ocena.
Jednostka notyfikowana musi zawiadomić producenta o swojej decyzji.
Zawiadomienie musi zawierać wynik badania i należyte uzasadnienie orze
czenia.
4.

Nadzór w ramach odpowiedzialności jednostki notyfikowanej

4.1. Celem nadzoru jest zagwarantowanie, że producent wypełnia należycie
zobowiązania wynikające z zatwierdzonego systemu jakości.
4.2. Producent musi zezwolić jednostce notyfikowanej na dostęp w celu kontroli
do miejsc produkcji, kontroli, badań i przechowywania oraz udostępnić
wszystkie niezbędne informacje, w szczególności:
— dokumentację systemu jakości,
— dokumentację techniczną,
— zapisy dotyczące jakości, takie jak sprawozdania z kontroli, dane doty
czące wyników badań, dane kalibracyjne, protokoły kwalifikacyjne
zatrudnionego personelu itp.
4.3. Jednostka notyfikowana musi przeprowadzać okresowe rewizje ksiąg
w celu upewnienia się, czy producent utrzymuje i stosuje system jakości
oraz przekazywać sprawozdania z tych badań producentowi.
4.4. Jednostka notyfikowana może ponadto dokonywać niezapowiedzianych
wizytacji u producenta. Podczas tych wizytacji jednostka notyfikowana
może przeprowadzać lub zlecić przeprowadzenie badań w celu sprawdzenia
prawidłowości funkcjonowania systemu jakości; w razie potrzeby jednostka
notyfikowana musi przekazać producentowi sprawozdanie z wizytacji, a w
przypadku przeprowadzenia badań - także raportów z tych badań.
5.

Producent musi przechowywać do dyspozycji władz państwowych przynaj
mniej przez dziesięć lat od daty produkcji ostatniego kotła lub urządzenia
następującą dokumentację:
— dokumentację, określoną w sekcji 3.1 tiret trzecie;
— zmiany, określone w sekcji 3.4 akapit drugi
— orzeczenia i sprawozdania jednostki notyfikowanej określone w ostatnim
akapicie sekcji 3.4 oraz w sekcjach 4.3 i 4.4.

6.

Każda jednostka notyfikowana musi przekazywać pozostałym jednostkom
notyfikowanym odpowiednie informacje o wydanych lub wycofanych
zatwierdzeniach systemów jakości.
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ZAŁĄCZNIK V
Minimalne kryteria, jakie muszą zostać wzięte pod uwagę przez Państwa
Członkowskie przy notyfikowaniu jednostek
1.

Jednostka, jej dyrektor i personel odpowiedzialny za przeprowadzenie badań
weryfikacyjnych nie mogą być projektantem, producentem, dostawcą lub
instalatorem badanego urządzenia ani upoważnionym przedstawicielem
jakiejkolwiek z tych stron. Nie mogą oni ani bezpośrednio ani jako upoważ
nieni przedstawiciele brać udziału w projektowaniu, budowie, dystrybucji
lub konserwacji takich kotłów i urządzeń. Nie wyklucza to jednak możli
wości wymiany informacji technicznych pomiędzy producentem a jednostką.

2.

Jednostka i jej personel muszą wykonywać badania i weryfikacje na najwyż
szym poziomie zawodowej rzetelności i kompetencji technicznej, nie mogą
podlegać jakimkolwiek naciskom i wpływom szczególnie materialnym, które
mogłyby mieć wpływ na ich opinię, lub wyniki ich prac, szczególnie ze
strony osób lub grup osób zainteresowanych w wynikach weryfikacji.

3.

Jednostka musi mieć do swojej dyspozycji konieczny personel i posiadać
niezbędne wyposażenie umożliwiające im właściwe spełniania zadań tech
nicznych i administracyjnych związanych z działalnością inspekcyjną
i nadzorczą; musi ona mieć również dostęp do potrzebnego wyposażenia
dla każdej specjalnej weryfikacji.

4.

Personel odpowiedzialny za inspekcje musi mieć:
— gruntowne przeszkolenie techniczne i zawodowe,
— wystarczającą wiedzę wymaganą do badań, które przeprowadza i odpo
wiednie doświadczenie praktyczne w takich badaniach,
— kompetencje do wystawiania świadectw, notatek i sprawozdań wymaga
nych do potwierdzenia wiarygodności wyników badań.

5.

Należy zagwarantować bezstronność personelu przeprowadzającego
inspekcje. Wynagrodzenie członków personelu nie może zależeć ani od
ilości przeprowadzonych przez niego badań ani od wyników tych badań.

6.

Jednostka musi być ubezpieczona od odpowiedzialności chyba że odpowie
dzialność tą bierze na siebie Państwo zgodnie z przepisami krajowymi, lub
Państwo Członkowskie bierze na siebie odpowiedzialność za badania.

7.

Personel jednostki musi przestrzegać tajemnicy zawodowej w odniesieniu do
wszystkich informacji uzyskanych podczas przeprowadzonych badań (poza
udostępnianiem ich odpowiednim władzom administracyjnym Państwa,
w którym ta działalność jest prowadzona) według tej dyrektywy lub prze
pisów prawa krajowego ją wprowadzających.

