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NÕUKOGU DIREKTIIV 92/42/EMÜ,
21. mai 1992,
uute

▼M5

vedel-

ja

gaaskütusega köetavate
efektiivsusnõuete kohta

kuumaveekatelde

__________
__________

▼B
Artikkel 7
▼M5

__________

▼B
2.

Seeriatootmises olevate katelde vastavust kinnitatakse:

— kontrollides katlatüübi kasutegurit vastavalt III lisas kirjeldatud B
moodulile,
— kinnitatud tüübi vastavusdeklaratsiooniga vastavalt IV lisas kirjel
datud C, D või E moodulile.
Gaaskütusel töötavate katelde puhul kasutatakse kasuteguri nõuetele
vastavuse hindamisel sama menetlust, mida kasutatakse direktiivis
90/396/EMÜ (küttegaasiseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide
ühtlustamise kohta) sätestatud ohutusnõuetele vastavuse hindamisel.
▼M5

__________

▼B
Artikkel 8
▼M1
1.
Liikmesriigid teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele voli
tatud asutuste nimed, kelle nad esitavad artiklis 7 märgitud menetluste
läbiviimiseks, nende volitustejärgsed eriülesanded ja komisjoni poolt
neile eelnevalt omistatud tunnuskoodid.
Komisjon avaldab volitatud asutuste nimekirja, tunnuskoodid ja volitus
tejärgsed ülesanded Euroopa Ühenduste Teatajas. Komisjon tagab selle
nimekirja ajakohastamise.
▼B
2.
Asutuste määramisel rakendavad liikmesriigid V lisas sätestatud
miinimumnõudeid. Asutust, mis täidab vastavas ühtlustatud standardis
sätestatud nõudeid, loetakse vastavaks nimetatud lisas sätestatud nõue
tele.
3.
Liikmesriik, kes on teatanud konkreetse asutuse, peab selle teate
tagasi võtma, kui ilmneb, et asjaomane asutus ei vasta enam lõikes 2
osutatud nõuetele. Ta teavitab sellest viivitamatult teisi liikmesriike ja
komisjoni ning võtab teate tagasi.
▼M5

__________
__________
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III LISA
B moodul: EÜ tüübihindamine
1.

Käesolev moodul kirjeldab menetluse seda osa, mille järgi määratud asutus
tõendab, et kontrollitava toodangu tüüpiline näidis vastab käesoleva direk
tiivi asjakohastele nõuetele.

2.

Tootja või tema volitatud esindaja, kelle elu- või asukoht on ühenduses, peab
esitama EÜ tüübihindamise taotluse tema enda poolt valitud määratud asutu
sele.
Taotluses peab olema:
— tootja nimi ja aadress ning juhul, kui taotluse on esitanud tootja ametlik
esindaja, ka tema nimi ja aadress,
— kirjalik kinnitus selle kohta, et samasugust taotlust ei ole esitatud mõnele
teisele määratud asutusele,
— punktis 3 kirjeldatud tehnilised dokumendid.
Taotluse esitaja annab määratud asutusele kontrollitava toodangu tüüpilise
näidise, edaspidi „tüüp”. Kui see on kontrollimiseks vajalik, võib määratud
asutus paluda täiendavaid näidiseid.

3.

Tehniliste dokumentide järgi peab olema võimalik hinnata seadme vastavust
direktiivis esitatud nõuetele. Kui hinnangu andmiseks on vaja, võib nõuda
tehnilisi dokumente seadme projekteerimise, tootmise ja sellega seotud
kulude kohta ning, kui see on hinnangu andmiseks vajalik, peavad need
sisaldama järgmisi andmeid:
— tüübi üldkirjeldus,
— põhimõtteline projekt, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektris
keemide jms skeemid,
— jooniste, skeemide ja toote toimimise mõistmiseks vajalikud kirjeldused
ja selgitused,
— artikli 5 lõikes 2 osutatud standardite loetelu, mida on kohaldatud tervi
kuna või osaliselt, ja nende lahenduste kirjeldused, mida on tehtud direk
tiivi põhinõuete täitmiseks, kui artiklis 5 osutatud standardeid ei ole
kohaldatud,
— konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused,
— katseprotokollid.

4.

Määratud asutus peab:
4.1. kontrollima tehnilisi dokumente, veenduma, et tüüp on toodetud vasta
valt neile dokumentidele ja tegema kindlaks need detailid, mis on
projekteeritud vastavalt artikli 5 lõikes 2 osutatud standardite asjaomas
tele sätetele, ning detailid, mis on projekteeritud kõnealuste standardite
asjaomaseid sätteid kohaldamata;
4.2. läbi viima või laskma läbi viia kohase kontrolli ja vajalikud katsed,
kontrollimaks kas tootja kasutatud lahendused täidavad direktiivi põhi
nõudeid, kui artikli 5 lõikes 2 osutatud standardeid ei ole kohaldatud;
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4.3. läbi viima või laskma läbi viia vajalikud uuringud ja katsed, et kont
rollida, kas juhtudel, kui tootja on otsustanud kohaldada asjakohaseid
standardeid, on neid tegelikult kohaldatud;
4.4. leppima taotluse esitajaga kokku vajalike uuringute ja katsete tegemise
suhtes.
5.

Kui tüüp vastab käesoleva direktiivi asjakohastele sätetele, väljastab
määratud asutus taotlejale EÜ tüübihindamistõendi. Tõendis on tootja nimi
ja aadress, kontrolli tulemused ja vajalikud andmed kinnitatud tüübi kohta.
Tõendile lisatakse tehniliste dokumentide asjakohaste osade nimekiri ja
määratud asutus säilitab nimekirja koopia.
Kui ühenduses tegutsevale tootjale või tootja volitatud esindajale ei anta
tüübihindamistõendit, peab määratud asutus oma keeldumist üksikasjalikult
põhjendama.
Ette tuleb näha edasikaebamise kord.

6.

Taotluse esitaja teatab EÜ tüübihindamistõendit puudutavaid tehnilisi doku
mente valdavale määratud asutusele kõigist kinnitatud seadmele tehtud
muudatustest, mis peab saama lisakinnituse, kui muudatused võivad mõju
tada olulistele nõuetele vastavust või toote ettenähtud kasutustingimusi. Lisa
kinnitus antakse esialgse EÜ tüübihindamistõendi lisana.

7.

Määratud asutused peavad edastama teistele määratud asutustele asjakohast
teavet väljastatud ja tühistatud EÜ tüübihindamistõendite ja nende lisade
kohta.

8.

Muudel määratud asutustel on õigus saada EÜ tüübihindamistõendite ja/või
nende lisade ärakirju. Tõendite lisad peavad olema kättesaadavad muudele
määratud asutustele.

9.

Ühenduses tegutsev tootja või tema volitatud esindaja peab koos tehniliste
dokumentidega säilitama ka EÜ tüübihindamistõendeid ja nende lisasid
vähemalt kümme aastat pärast viimase asjaomase toote valmimist.
Kui tootjal ega tema volitatud esindajal ei ole elu- või asukohta ühenduses,
vastutab tehniliste dokumentide kättesaadavuse eest isik, kes toob toote
ühenduse turule.
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IV LISA
C moodul: Tüübivastavus
1.

Käesolevas moodulis kirjeldatakse menetluse seda osa, kus ühenduses eluvõi asukohta omav tootja või tema volitatud esindaja tagab ja deklareerib, et
kõnealused seadmed on vastavuses EÜ tüübihindamistõendis kirjeldatud
tüübiga ja täidavad käesoleva direktiivi nende suhtes kohaldatavaid
nõudeid. ►M1 Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab
igale seadmele CE-märgise ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. ◄

2.

Tootja peab võtma kõik vajalikud meetmed kindlustamaks, et tootmise
käigus tagatakse toodetud seadmete vastavus EÜ tüübihindamistõendis
kirjeldatud tüübile ja direktiivi efektiivsusnõuetele.

3.

Tootja või tema volitatud esindaja peab säilitama vastavusdeklaratsiooni
koopiat vähemalt kümme aastat pärast viimase kõnealuse toote valmista
mist.
Kui tootjal ega tema volitatud esindajal ei ole elu- või asukohta ühenduses,
vastutab tehniliste dokumentide kättesaadavuse eest isik, kes toob toote
ühenduse turule.

4.

Tootja valitud määratud asutus peab tegema või laskma teha toote uurin
guid suvaliste ajavahemike järel. Määratud asutuse poolt valmistootest
kohapeal võetud näidised kontrollitakse ja nendega tehakse kohased katsed,
mis on määratletud artikli 5 lõikes 2 osutatud kohases standardis või
kohastes standardites, või tehakse samaväärsed katsed toote vastavuse
hindamiseks vastava direktiivi nõuetele. Kui üks või mitu kontrollitud
toodet ei vasta nõuetele, peab määratud asutus võtma vajalikud meetmed.

D moodul: Tootmiskvaliteedi tagamine
1.

Käesolevas moodulis kirjeldatakse menetlust, kus punkti 2 kohustusi täitev
tootja tagab ja deklareerib, et kõnealused seadmed on vastavuses EÜ tüübi
hindamistõendis kirjeldatud tüübiga ja täidavad käesoleva direktiivi nende
nõudeid. ►M1 Tootja või tema ühenduses asuv volitatud esindaja kinnitab
igale seadmele CE-märgise ja koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni.
Koos CE-märgisega kantakse peale ka jaotises 4 märgitud kontrollimiste
eest vastutava volitatud asutuse tunnuskood. ◄

2.

Tootja peab kasutama tootmise kinnitatud kvaliteedisüsteemi, seadme lõpp
kontrolli ja katsetamist punktis 3 määratletud korras. Tootjat kontrollitakse
punktis 4 osutatud korras.

3.

Kvaliteedisüsteem

3.1. Tootja esitab taotluse kõnealuste seadmete kvaliteedi hindamiseks määratud
asutusele omal valikul.
Taotluses peab olema:
— kogu asjaomane teave kavandatud seadmekategooria kohta,
— dokumendid kvaliteedisüsteemi kohta,
— tehniline dokumentatsioon kinnitatud tüübi kohta ja EÜ tüübihindamis
tõendi koopia.
3.2. Kvaliteedisüsteem peab tagama seadmete vastavuse EÜ tüübihindamis
tõendis kirjeldatud tüübile ja käesoleva direktiivi nende suhtes kohaldata
vatele nõuetele.
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Kõik tootja vastuvõetud elemendid, nõuded ja sätted tuleb süstemaatiliselt
dokumenteerida kirjalike põhimõtete, menetluste ja juhenditena. Kvaliteedi
süsteemi käsitlevad dokumendid peavad võimaldama kvaliteediprogram
mide, -plaanide, -käsiraamatute ja -aruannete järjepidevat tõlgendamist.
Eelkõige peavad nad sisaldama piisava kirjelduse järgmise kohta:
— kvaliteedi eesmärgid ja organisatsiooni struktuur, juhatuse kohustused ja
volitused seoses seadme kvaliteediga,
— tootmise, kvaliteedikontrolli ja kvaliteedi tagamise meetodid, protsessid
ja süstemaatiliselt kasutatavad meetmed,
— enne tootmist, selle vältel ja pärast seda tehtavad kontrollimised ja
katsed ning nende sagedus,
— kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katseja taatlustulemused ning aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta
jne,
— seadme nõutava kvaliteedi saavutamise järelevalvevahendid ja kvalitee
disüsteemi tõhus toimimine.
3.3. Määratud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi tegemaks kindlaks, kas
see vastab punktis 3.2 nimetatud nõuetele. Määratud asutus eeldab, et
kvaliteedisüsteemid, millega kohaldatakse asjakohaseid ühtlustatud standar
deid, vastavad nendele nõuetele. Hindamiskomisjonis peab olema vähemalt
üks liige, kellel on asjaomase toote tehnoloogia hindamise kogemusi.
Hindamise käigus tehakse kontrollkäik tootja ettevõttesse.
Otsusest teatatakse tootjale. Teade peab sisaldama kontrolli tulemusena
tehtud järeldusi ning nõuetekohaselt põhjendatud hindamisotsust.
3.4. Tootja peab täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja
toetama kõnealust süsteemi, et see oleks piisav ja tõhus.
Tootja või tema volitatud esindaja peab teatama kvaliteedinõuded heaks
kiitnud määratud asutusele kvaliteedisüsteemi kavatsevatest muutmistest.
Määratud asutus peab hindama kavandatavaid muudatusi ja otsustama, kas
muudetud kvaliteedisüsteem vastab punktis 3.2 osutatud nõuetele või on
vaja seda uuesti hinnata.
Ta peab oma otsusest tootjale teatama. Teade peab sisaldama kontrolli
põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.
4.

Määratud asutuse vastutusalas olev järelevalve

4.1. Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüstee
mist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.
4.2. Tootja peab määratud asutusel lubama kontrollimise eesmärgil juurdepääsu
tootmis-, kontrolli- ja katsetamispaika ning laoruumidesse ja varustama teda
kogu vajaliku teabega, eelkõige järgmisega:
— dokumendid kvaliteedisüsteemi kohta,
— kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katseja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.
4.3. Määratud asutus peab regulaarselt tegema kontrolli kindlustamaks, et tootja
säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitama tootjale selle kohta
aruande.
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4.4. Lisaks sellele võib määratud asutus teha tootjale ette teatamata kontroll
käike. Sellistel kontrollkäikudel võib määratud asutus teha või lasta teha
katseid kontrollimaks, kas kvaliteedisüsteem toimib õigesti; vajaduse korral
peab määratud asutus esitama tootjale kontrollkäigu aruande ja katse tege
mise korral ka katseprotokolli.
5.

Tootja peab vähemalt kümme aastat pärast viimase toote valmimise
kuupäeva säilitama riigi ametiasutuste jaoks järgmisi dokumente:
— punkti 3.1 teises taandes nimetatud dokument,
— punkti 3.4 teises lõikes nimetatud kaasajastused,
— määratud asutuse otsused ja aruanded, millele on osutatud punkti 3.4
viimases lõikes ning punktides 4.3 ja 4.4.

6.

Kõik määratud asutused peavad võimaldama teistel määratud asutustel
kasutada teavet kvaliteedisüsteemidele antud kinnituse ja kinnituse tühista
mise kohta.

E moodul: Tootekvaliteedi tagamine
1.

Käesolevas moodulis kirjeldatakse menetlust, kus punkti 2 kohustusi täitev
tootja tagab ja deklareerib, et katlad ja seadmed on vastavuses EÜ tüübi
hindamistõendis kirjeldatud tüübiga. ►M1 Tootja või tema ühenduses asuv
volitatud esindaja kinnitab igale kuumaveekatlale ja seadmele CE-märgise
ning koostab kirjaliku vastavusdeklaratsiooni. Koos CE-märgisega kantakse
peale ka jaotises 4 märgitud kontrollimiste eest vastutava volitatud asutuse
tunnuskood. ◄

2.

Tootja peab kasutama tootmise kinnitatud kvaliteedisüsteemi katla ja
seadme lõppkontrolliks ja katsetamiseks 3. jaotises määratletud korras.
Tootjat tuleb kontrollida punktis 4 osutatud korras.

3.

Kvaliteedisüsteem

3.1. Tootja esitab taotluse katelde ja seadmete kvaliteedi hindamiseks määratud
asutusele omal valikul.
Taotluses peab olema:
— kogu asjaomane teave kavandatud katla- või seadmekategooria kohta,
— kvaliteedisüsteemi dokumendid,
— tehniline dokumentatsioon kinnitatud tüübi kohta ja EÜ tüübihindamis
tõendi koopia.
3.2. Kvaliteedisüsteemi kohaldades kontrollitakse iga katelt või seadet ja viiakse
läbi asjakohased artiklis 5 osutatud asjaomase standardi või asjaomaste
standardite kohased või samaväärsed katsed, et tagada selle vastavus käes
oleva direktiivi asjakohastele nõuetele. Kõik tootja vastuvõetud elemendid,
nõuded ja sätted tuleb süstemaatiliselt dokumenteerida kirjalike põhimõtete,
menetluste ja juhenditena. Kvaliteedisüsteemi käsitlevad dokumendid
peavad võimaldama kvaliteediprogrammide, -plaanide, -käsiraamatute ja
-aruannete ühetaolist tõlgendamist.
Eelkõige tuleb neis kirjeldada järgmist:
— kvaliteedieesmärgid ning organisatsiooni ülesehitus, juhtkonna vastutus
ja volitused seoses tootekvaliteediga,
— pärast tootmist teostatud uuringud ja katsed,
— kvaliteedisüsteemi tõhususe järele valvamise vahendid,
— kvaliteediandmestikud, näiteks inspekteerimisaruanded ja katsetule
mused, kalibreerimisandmed, andmed töötajate erialase pädevuse
kohta jms.
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3.3. Määratud asutus peab hindama kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks, kas see
vastab punktis 3.2 nimetatud nõuetele. Määratud asutus eeldab, et kvalitee
disüsteemid, millega kohaldatakse asjakohaseid ühtlustatud standardeid,
vastavad nendele nõuetele.
Hindamiskomisjonis peab olema vähemalt üks liige, kellel on asjaomase
tootetehnoloogia hindamise kogemusi. Hindamismenetluse raames tuleb
teha kontrollkäik tootja ettevõttesse.
Tootjale tuleb otsusest teatada. Teade peab sisaldama kontrolli põhjal tehtud
järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.
3.4. Tootja peab täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja
toetama kõnealust süsteemi, et see oleks piisav ja tõhus.
Tootja või tema volitatud esindaja peab teatama kvaliteedinõuded heaks
kiitnud määratud asutusele kvaliteedisüsteemi kavatsevatest muutmistest.
Määratud asutus peab hindama kavandatavaid muudatusi ja otsustama, kas
muudetud kvaliteedisüsteem rahuldab punktis 3.2 esitatud nõudeid või on
vaja hindamist korrata.
Ta peab oma otsusest tootjale teatama. Teade peab sisaldama kontrolli
põhjal tehtud järeldusi ning põhjendatud hindamisotsust.
4.

Määratud asutuse vastutusalas olev järelevalve

4.1. Järelevalve eesmärk on tagada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüstee
mist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.
4.2. Tootja peab võimaldama määratud asutusele kontrollimise eesmärgil juur
depääsu tootmis-, kontrollimis-, katse- ja laoruumidele ning andma talle
kogu vajaliku teabe, eelkõige:
— kvaliteedisüsteemi dokumendid,
— tehnilised dokumendid,
— kvaliteeti tõendavad dokumendid, näiteks ülevaatusaruanded ning katseja taatlustulemused ja aruanded asjaomaste töötajate pädevuse kohta jne.
4.3. Määratud asutus peab regulaarselt tegema kontrolle kindlustamaks, et tootja
säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitama tootjale selle kohta
aruande.
4.4. Lisaks sellele võib määratud asutus teha tootjale ette teatamata kontroll
käike. Sellistel kontrollkäikudel võib määratud asutus teha või lasta teha
katseid kontrollimaks, kas kvaliteedisüsteem toimib õigesti; määratud asutus
peab esitama tootjale selle käigu kohta aruande, katsete tegemise korral ka
katseprotokolli.
5.

Tootja peab vähemalt kümme aastat pärast viimase katla või seadme valmi
mist hoidma siseriiklikele ametiasutustele kättesaadaval:
— punkti 3.1 kolmandas taandes nimetatud dokumendid,
— punkti 3.4 teises lõikes nimetatud muudatused,
— määratud asutuse otsused ja aruanded, millele on osutatud punkti 3.4
viimases lõikes ning punktides 4.3 ja 4.4.

6.

Kõik määratud asutused peavad edastama teistele määratud asutustele asja
omase teabe väljastatud ja tühistatud kvaliteedisüsteemide kohta.
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V LISA
Miinimumnõuded,

mida

liikmesriigid peavad
arvestama

asutuste

määramisel

1.

Tõenduskatseid tegev asutus, selle direktor ja töötajad ei tohi olla kontrolli
tavate seadmete projekteerija, tootja, tarnija või paigaldaja ega ühegi
mainitud osapoole volitatud esindaja. Nad ei tohi otseselt ega esindajate
kaudu osaleda katelde ja seadmete projekteerimises, ehitamises, turustamises
ega hooldamises. See ei välista võimalust vahetada tehnilist teavet tootja ja
asutuse vahel.

2.

Asutus ja selle töötajad peavad tegema vastavustõendamiskatseid suurima
erialase usaldusväärsuse ja tehnilise pädevusega ning olema sõltumatud
igasugustest surveavaldustest ja ahvatlustest, eelkõige rahalistest, mis võiksid
mõjutada nende arvamust või kontrolli tulemusi, eriti isikute või isikute
rühmade poolt, kelle huvid on seotud vastavustõendamise tulemusega.

3.

Asutuse käsutuses peavad olema töötajad ja vahendid selleks, et täita nõue
tekohaselt vastavustõendamisega seotud haldus- ja tehnilisi ülesandeid;
asutusel peab olema ka võimalik kasutada kontrollimiseks vajalikke sead
meid.

4.

Kontrollimise eest vastutavatel töötajatel peab olema:
— hea tehniline ja erialane ettevalmistus,
— piisavad teadmised nende tehtavaid katseid käsitlevate nõuete kohta ja
piisavad kogemused selliste katsete tegemisel,
— suutlikkus koostada katsete tulemuste kinnitamiseks tunnistusi, protokolle
ja aruandeid.

5.

Kontrollijate erapooletus peab olema tagatud. Nende palk ei tohi sõltuda
teostatud kontrollide hulgast ega nende tulemustest.

6.

Asutus peab võtma endale vastutuskindlustuse juhul, kui vastutus ei kuulu
siseriikliku õiguse alusel riigile või kui liikmesriik ise ei ole kontrollide eest
otseselt vastutav.

7.

Määratud asutuse töötajad peavad hoidma ametisaladust (välja arvatud teave
selle riigi pädevatele haldusasutustele, kus määratud asutus tegutseb) käes
oleva direktiivi või selle jõustamiseks vastuvõetud mis tahes siseriikliku
õigusakti alusel.

