
 

PRILOGA 6 

Minimalna merila, ki jih morajo države članice upoštevati pri določanju priglašenih organov v skladu s prvim 
odstavkom 11. člena tega pravilnika 

1. Priglašeni organ, njegov predstojnik in osebje, odgovorno za izvajanje nalog, za katere 
je bil določen priglašeni organ, ne smejo biti niti snovalec/razvijalec, proizvajalec, dobavitelj ali monter 
radijske opreme ali telekomunikacijske terminalske opreme ali operater omrežja ali ponudnik storitev 
niti pooblaščeni zastopnik katerekoli od navedenih strank. Biti morajo neodvisni in ne smejo biti 
neposredno vključeni v razvoj, izdelavo, trženje ali vzdrževanje radijske opreme ali telekomunikacijske 
terminalske opreme niti ne zastopati strank, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi. To pa ne izključuje 
možnosti izmenjave tehničnih informacij med proizvajalcem in priglašenim organom. 

2. Priglašeni organ in njegovo osebje morajo naloge, za katere je priglašeni organ določen, 
izvajati s čim večjo stopnjo profesionalne neoporečnosti in tehnične strokovnosti ter morajo biti brez 
vseh pritiskov ali spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivale na njihovo sodbo ali rezultate 
kateregakoli pregleda, zlasti od oseb ali skupin oseb, ki so za take rezultate zainteresirane. 

3. Priglašeni organ mora imeti na voljo potrebno osebje in prostore, ki mu omogočajo 
ustrezno opravljanje administrativnega in tehničnega dela v zvezi z nalogami, za katere je določen. 

4. Osebje, ki je odgovorno za preglede, mora imeti 
– predpisano strokovno izobrazbo, 
– znanje o zahtevah preskusov in pregledov, ki se izvajajo, in zadostne izkušnje s takimi preskusi ali 
pregledi, 
– sposobnost sestavljanja certifikatov, evidenc in poročil, ki se zahtevajo za potrditev opravljenih 
pregledov. 

5. Zagotoviti je treba nepristranskost osebja, ki izvaja preglede. Njihovo plačilo ne sme biti 
odvisno od števila izvedenih preskusov ali pregledov niti od rezultatov takih pregledov. 

6. Priglašeni organ mora skleniti zavarovanje za primer odgovornosti, razen če se v državi 
članici taka odgovornost domneva v skladu z nacionalno zakonodajo ali če je država članica sama 
neposredno odgovorna. 

7. Osebje priglašenega organa je dolžno spoštovati poklicno tajnost pri vseh informacijah, 
pridobljenih pri izvajanju njegovih nalog (razen do pristojnih upravnih organov države članice, v kateri 
se njegove dejavnosti izvajajo) po tem pravilniku. 


