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KAPITOLA  D 
 
 

Notifikované subjekty podle směrnic založených na novém přístupu 
 
 

Členské státy a ESVO - země Evropského sdružení volného obchodu (státy EHP) 
vyhlásily následující seznamy notifikovaných subjektů vytvořené k jednotlivým 
směrnicím včetně identifikačního čísla každého notifikovaného orgánu a úkolů, pro které byl 
notifikován. Seznamy jsou pravidelně aktualizovány. 
 

Níže uvedené seznamy jsou vystaveny na internetové adrese:  
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/notified_bodies.htm 

 
NANDO - informační systém (nově): 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/home/index.cfm 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/notifiedbody/index.cfm?num1=1-100 
 
 

stav k 30. 6. 2004 

Číslo směrnice  Zkrácený název směrnic nového přístupu 
73/23/EHS  Zařízení nízkého napětí 
87/404/EHS  (pdf – 39 kB)  Jednoduché tlakové nádoby 
88/378/EHS  (pdf – 30 kB) Hračky 
89/106/EHS (nando CPD) Stavební výrobky 
89/336/EHS  (pdf – 23 kB) Elektromagnetická kompatibilita 
89/686/EHS  (pdf – 78 kB) Osobní ochranné prostředky 
90/384/EHS  (pdf – 120 kB) Váhy s neautomatickou činností 
90/385/EHS  (pdf – 19 kB) Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
90/396/EHS  (pdf – 30 kB) Spotřebiče plynných paliv 
92/42/EHS  (pdf – 25 kB) Teplovodní kotle 
93/15/EHS  (pdf – 12 kB) Výbušniny pro civilní použití 
93/42/EHS  (pdf – 79 kB) Zdravotnické prostředky 
94/9/ES  (pdf – 40 kB) Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu - ATEX 
94/25/ES  (pdf – 25 kB) Rekreační plavidla 
95/16/ES  (pdf – 87 kB) Výtahy 
96/48/ES  (pdf – 19 kB) Vysokorychlostní železniční síť 
96/98/ES  (pdf – 32 kB) Lodní zařízení 
97/23/ES  (pdf – 148 kB) Tlaková zařízení 
98/37/ES  (pdf – 231 kB) Strojní zařízení 
98/79/ES  (pdf – 26 kB) Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
99/5/ES  (pdf – 30 kB) Rádiová zařízení a telekomunikační koncová zařízení 
99/36/ES (pdf – 100 kB) Přepravitelná tlaková zařízení 
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2000/9/ES (pdf – 15 kB) Lanové dráhy pro cestující 
2000/14/ES (pdf – 51 kB) Hluk u zařízení určených k použití ve venkovním prostoru 
2001/16/ES (pdf – 11 kB) Interoperabilita transevropského konvenčního železničního 

systému 
 
 
 
Seznamy notifikovaných subjektů  byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské 

unie (OJ EU) C 302 dne 12. 12. 2003 (str. 1 - 414). 
 
 

Internetové adresy vztahující se ke zpracovaným sborníkům: 

Sborník č. 
  1 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en90-396-eec.pdf 

  2 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en88-378-eec.pdf 

  3 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en89-686-eec.pdf 

  5 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en89-336-eec.pdf 

  6 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/lv/nb.htm 

     - http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/lv/nblist.htm 

  7 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en98-37-ec.pdf 

  8 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en87-404-eec.pdf 

  9 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en90-384-eec.pdf 

10 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en95-16-ec.pdf 

11 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en92-42-eec.pdf 

12 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en97-23-ec.pdf 

13 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en94-25-ec.pdf 

18 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en94-9-ec.pdf 

     - http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/nb/nblist.htm 

20 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en2000-14-ec.pdf 

25 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en99-5-ec.pdf 

     - http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/nb.htm 

26 - http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/cpd/home/index.cfm 
 
 


