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Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

PADOMES DIREKTĪVA 92/42/EEK

►B

(1992. gada 21. maijs)
par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem, kas tiek kurināti ar šķidriem vai
gāzveida kurināmiem
(OV L 167, 22.6.1992., 17. lpp.)

Grozīta ar:
Oficiālais Vēstnesis

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5

Padomes Direktīva 93/68/EEK (1993. gada 22. jūlijs)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/8/EK (2004. gada
11. februāris)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/32/EK (2005. gada
6. jūlijs)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/28/EK (2008. gada
11. marts)
Komisijas Regula (ES) Nr. 813/2013 (2013. gada 2. augusts)

Nr.

Lappuse

L 220
L 52

1
50

30.8.1993.
21.2.2004.

L 191

29

22.7.2005.

L 81

48

20.3.2008.

L 239

136

6.9.2013.

Datums
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PADOMES DIREKTĪVA 92/42/EEK
(1992. gada 21. maijs)
par efektivitātes prasībām jauniem karstā ūdens apkures katliem,
kas tiek kurināti ar šķidriem vai gāzveida kurināmiem

▼M5

__________
__________

▼B
7. pants
▼M5

__________

▼B
2.

Sērijveidā ražoto apkures katlu atbilstību apliecina ar:

— apkures katla modeļa efektivitātes pārbaudi saskaņā ar B moduli, kā
aprakstīts III pielikumā,
— apstiprinātā modeļa atbilstības deklarāciju saskaņā ar C, D vai E
moduli, kā aprakstīts IV pielikumā.
Apkures katlu, kuros izmanto gāzveida kurināmo, efektivitātes atbil
stības novērtēšanas procedūras ir tās, ko izmanto novērtējot drošības
prasības, kas paredzētas Direktīvā 90/396/EEK par dalībvalstu tiesību
aktu tuvināšanu attiecībā uz iekārtām, kurās izmanto gāzveida kurināmo.
▼M5

__________

▼B
8. pants
▼M1
1.
Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par iestādēm,
kuras tās izvirzījušas 7. pantā minēto procedūru izpildei, un par konkrē
tiem uzdevumiem, kuru izpilde šīm iestādēm ir uzdota, kā arī par iden
tifikācijas numuriem, ko tām iepriekš piešķīrusi Komisija.
Komisija Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicē izziņoto iestāžu
sarakstu kopā ar to identifikācijas numuriem un uzdevumiem, kuru
izpildei tās ir pilnvarotas. Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.
▼B
2.
Dalībvalstis ievieš minimālos kritērijus, kas noteikti V pielikumā
šādu iestāžu nozīmēšanai. Par atbilstošām minētajā pielikumā noteikta
jiem kritērijiem uzskata iestādes, kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti
attiecīgos saskaņotajos standartos.
3.
Dalībvalstij, kas pilnvarojusi kādu iestādi, pilnvarojums jāatsauc,
ja konstatē, ka iestāde vairs neatbilst 2. punktā minētiem kritērijiem. Par
to nekavējoties atbilstīgi informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un
atsauc pilnvarojumu.
▼M5

__________
__________
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III PIELIKUMS
B Modulis: EK modeļa pārbaude
1.

Šis modulis apraksta to procedūras daļu, kurā pilnvarotā iestāde nosaka un
apliecina, ka attiecīgās produkcijas reprezentatīvais paraugs atbilst šīs direk
tīvas atbilstošajiem noteikumiem.

2.

EK modeļa pārbaudes pieteikumu ražotājs vai Kopienā reģistrēts viņa piln
varots pārstāvis iesniedz paša izvēlētai pilnvarotai iestādei.
Šajā pieteikumā jāiekļauj:
— ražotāja nosaukums un adrese un papildus, ja pieteikumu iesniedz piln
varots pārstāvis, arī viņa vārds/nosaukums un adrese,
— rakstisks paziņojums, ka tāds pieteikums nav iesniegts nevienā citā piln
varotajā iestādē,
— 3. punktā aprakstītie tehniskie dokumenti.
Pieteikuma iesniedzējam jānodod pilnvarotās iestādes rīcībā reprezentatīvu
paredzētās produkcijas paraugu, še turpmāk “modelis”. Pilnvarotā iestāde var
turpmāk pieprasīt jaunus paraugus, ja tie ir vajadzīgi, lai veiktu pārbaužu
programmu.

3.

Tehniskie dokumenti jādod iespēja novērtēt ierīces atbilstību šīs direktīvas
prasībām. Dokumentiem, ciktāl attiecas uz šādu novērtēšanu, ir jāietver
konstrukcijas, ražošanas un ierīces darbības apraksts un, ciktāl attiecas uz
šādu novērtēšanu, tajos jābūt ietvertam:
— vispārējam modeļa aprakstam,
— projekta skicēm un ražošanas rasējumiem, un sastāvdaļu, kompleksa
daļu, strāvas slēgumu shēmām utt.,
— aprakstiem un skaidrojumiem, kas vajadzīgi rasējumu un shēmu, kā arī
ražojuma darbības izpratnei,
— to pilnīgi vai daļēji piemēroto 5. panta 2. punktā minēto standartu sarak
stam un to risinājumu aprakstiem, kuri pieņemti, lai izpildītu direktīvas
būtiskās prasības, ja 5. pantā minētie standarti nav piemēroti,
— veikto projektēšanas aprēķinu, pārbaužu iznākumiem utt.,
— testu protokoliem.

4.

Pilnvarotajai institūcijai:
4.1. jāpārbauda tehniskie dokumenti, jāpārliecinās, ka modelis ir ražots
atbilstīgi minētajiem dokumentiem, un jānoskaidro, kuras detaļas
projektētas saskaņā ar šīs direktīvas 5. panta 2. punktā minēto attiecīgo
standartu noteikumiem un kuras projektētas, nepiemērojot attiecīgās šo
standartu noteikumus;
4.2. jāveic vai jāorganizē attiecīgās pārbaudes un vajadzīgie testi, lai
pārbaudītu, vai ražotāja izvēlētie risinājumi atbilst šīs direktīvas pamat
prasībām, ja nav piemēroti 5. pantā minētie standarti;
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4.3. jāveic vai jāorganizē attiecīgās pārbaudes un vajadzīgie testi, lai
pārbaudītu, vai attiecīgie standarti patiešām ir piemēroti, ja ražotājs ir
nolēmis tos piemērot;
4.4. jāvienojas ar pieteikuma iesniedzēju par vietu, kur tiks veiktas
pārbaudes un vajadzīgie testi.
5.

Ja modelis atbilst šīs direktīvas atbilstošajiem noteikumiem, pilnvarotajai
iestādei pieteikuma iesniedzējam jāizsniedz EK modeļa pārbaudes sertifikāts.
Sertifikātā ir norādes par ražotāja nosaukumu un adresi, secinājumi par
pārbaudi un dati, kas nepieciešami apstiprinātā modeļa identifikācijai.
Sertifikātam pievieno vajadzīgo tehniskās dokumentācijas detaļu sarakstu,
bet vienu kopiju patur pilnvarotā iestāde.
Ja ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim Kopienā neizsniedz modeļa
sertifikātu, pilnvarotai iestādei jāsniedz sīki izstrādāts pamatojums šādam
atteikumam.
Jāparedz apstrīdēšanas kārtība.

6.

Pieteikuma iesniedzējs informē pilnvaroto iestādi, kurā glabājas tehniskie
dokumenti saistībā ar EK modeļa pārbaudes sertifikātu, par visām apstipri
nātās ierīces modifikācijām, kam jāsaņem papildu apstiprinājums, ja šādas
izmaiņas var ietekmēt ražojuma atbilstību pamatprasībām vai nosacījumiem,
kas noteikti ražojuma ekspluatācijai. Šo papildu apstiprinājumu piešķir kā
papildinājumu sākotnējam EK modeļa pārbaudes sertifikātam.

7.

Katra pilnvarotā iestāde dara zināmu pārējām pilnvarotajām iestādēm vaja
dzīgo informāciju sakarā ar EK modeļa pārbaudes sertifikātiem un papildi
nājumiem, ko tā piešķīrusi vai atsaukusi.

8.

Pārējās pilnvarotās iestādes var saņemt EK modeļa pārbaudes sertifikātu
kopijas un/vai to papildinājumus. Sertifikātu pielikumiem jābūt pieejamiem
pārējām pilnvarotajām iestādēm.

9.

Ražotājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis Kopienā kopā ar tehniskiem doku
mentiem glabā EK modeļu pārbaudes sertifikātu un to papildinājumu kopijas
vismaz 10 gadus pēc dienas, kad izlaists pēdējais attiecīgais ražojums.
Ja ne ražotājs, ne viņa pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, pienā
kums glabāt tehnisko dokumentāciju tā, lai tā būtu pieejama, ir personai, kas
piedāvā ražojumu Kopienas tirgū.
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IV PIELIKUMS
C Modulis: Atbilstība modelim
1.

Šis modulis apraksta to procedūras daļu, ar kuru ražotājs vai viņa pilnva
rotais pārstāvis Kopienā nodrošina un deklarē, ka attiecīgās ierīces atbilst
modelim, kurš raksturots EK modeļa pārbaudes sertifikātā, un šīs direktīvas
atbilstošajām prasībām. ►M1 Izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis
Kopienā pie katras ierīces piestiprina CE marķējumu un sastāda rakstisku
atbilstības deklarāciju. ◄

2.

Ražotājam jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai garantētu to, ka ražošanas
process nodrošina ražoto ierīču atbilstību modelim, kas norādīts EK modeļa
pārbaudes sertifikātā, un šīs direktīvas efektivitātes prasībām.

3.

Ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim atbilstības deklarācijas kopija
jāglabā vismaz 10 gadus pēc dienas, kad izlaists pēdējais attiecīgais ražo
jums.
Ja ne ražotājs, ne viņa pilnvarotais pārstāvis nav reģistrēts Kopienā, pienā
kums glabāt tehnisko dokumentāciju tā, lai tā būtu pieejama, ir personai,
kas piedāvā ražojumu Kopienas tirgū.

4.

Pilnvarotajai iestādei, kuru izraudzījies ražotājs, ik pa laikam jāveic vai
jāorganizē ražojuma pārbaudes. Piemērotu gala ražojuma paraugu, ko uz
vietas paņēmusi pilnvarotā iestāde, pārbauda un ar to veic attiecīgus testus,
kas noteikti attiecīgos standartos vai standartos, kas minēti 5. panta 2.
punktā, vai līdzvērtīgus testus, lai pārbaudītu ražojuma atbilstību attiecīgās
direktīvas prasībām. Ja viens vai vairāki pārbaudītie paraugi neatbilst, piln
varotai iestādei jāveic atbilstoši pasākumi.

D Modulis: Ražošanas kvalitātes nodrošināšana
1.

Šis modulis apraksta procedūru, kādā ražotājs, kas pilda 2. punktā noteiktos
pienākumus, nodrošina un deklarē, ka attiecīgās ierīces atbilst modelim,
kurš norādīts EK modeļa pārbaudes sertifikātā, un šīs direktīvas prasībām.
►M1 Izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas reģistrēts Kopienā, pie
katras ierīces piestiprina CE marķējumu un sastāda rakstisku atbilstības
deklarāciju. CE marķējumam pievieno par 4. iedaļā minētajām pārbaudēm
atbildīgās izziņotās iestādes identifikācijas numuru. ◄

2.

Ražotājam ražošanā, galīgajā ierīces pārbaudē un testēšanā jāpiemēro ap
stiprināta kvalitātes nodrošinājuma sistēma atbilstīgi 3. punktam. Uz ražo
tāju attiecas pārbaudes, kas minētas 4. punktā.

3.

Kvalitātes nodrošinājuma sistēma

3.1. Ražotājs iesniedz paša izvēlētai pilnvarotai iestādei pieteikumu novērtēt
attiecīgo ierīču kvalitātes nodrošinājuma sistēmu.
Šajā pieteikumā jāiekļauj:
— visa informācija, kas skar paredzēto ierīces kategoriju,
— dokumenti attiecībā uz kvalitātes nodrošinājuma sistēmu,
— apstiprinātā modeļa tehniskie dokumenti un EK modeļa pārbaudes serti
fikāta kopija.
3.2. Kvalitātes nodrošinājuma sistēmai jāgarantē ierīču atbilstība modelim, kas
norādīts EK modeļa pārbaudes sertifikātā, un atbilstošajām prasībām šajā
direktīvā.
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Visi ražotāja pieņemtie principi, prasības un noteikumi sistemātiski un
mērķtiecīgi rakstiski jāapkopo nostādņu, procedūru un norādījumu veidā.
Kvalitātes nodrošinājuma sistēmas dokumentācijai jārada vienota kvalitātes
programmu, plānu, rokasgrāmatu un ar kvalitāti saistītas lietvedības
izpratne.
Jo īpaši tajā atbilstīgi jāapraksta:
— kvalitātes prasības un vadības organizatoriskā struktūra, pienākumi un
pilnvaras attiecībā uz ierīces kvalitāti,
— izmantojamās ražošanas, kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošinā
juma metodes, procedūras un sistemātiskas darbības,
— pārbaudes un testi, kas ir veicami pirms un pēc ražošanas, kā arī tās
laikā, un to biežums,
— ar kvalitāti saistītu ziņu apkopojumi, piemēram, ziņojumi par
pārbaudēm un testēšanas dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgā
personāla kvalifikāciju utt.,
— uzraudzības līdzekļi, kas ļauj pārliecināties, kā tiek panākta paredzētā
ierīces kvalitāte un kvalitātes nodrošinājuma sistēmas efektīva darbība.
3.3. Pilnvarotā iestāde novērtē kvalitātes nodrošinājuma sistēmu, lai noteiktu,
vai tā atbilst 3.2. punktā minētajām prasībām. Tai ir jāpieņem, ka kvalitātes
nodrošināšanas sistēmas, kas ievēro attiecīgos saskaņotos standartus, atbilst
šīm prasībām. Vismaz vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt ar
pieredzi attiecīgā ražojuma tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas proce
dūrā iekļauj pārbaudes vizīti uz ražotāja telpām.
Attiecīgo lēmumu paziņo ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē izdarītie
secinājumi un pienācīgi argumentēts novērtējuma lēmums.
3.4. Ražotājām jāapņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvali
tātes nodrošinājuma sistēmas, un uzturēt to pienācīgā un efektīvā līmenī.
Ražotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim jāinformē pilnvarotā iestāde, kas
apstiprinājusi kvalitātes nodrošinājuma sistēmu, par visām paredzamām
izmaiņām kvalitātes nodrošinājuma sistēmā.
Pilnvarotajai iestādei ir jānovērtē paredzamās izmaiņas un jāizlemj, vai
grozītā kvalitātes nodrošinājuma sistēma joprojām būs atbilstīga 3.2. punktā
minētajām prasībām, vai arī ir vajadzīga pārvērtēšana.
Savs lēmums tai jāpaziņo ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē izdarītie
secinājumi un argumentēts novērtējuma lēmums.
4.

Uzraudzība, par kuru atbild pilnvarotā iestāde

4.1. Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienā
kumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošinājuma sistēmas.
4.2. Ražotājam jāļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apme
klēt ražošanas, pārbaudes, testēšanas un noliktavu telpas un jāsniedz visa
vajadzīgā informācija, jo īpaši:
— kvalitātes nodrošinājuma sistēmas dokumenti,
— ar kvalitāti saistīti dokumenti, piemēram, pārbaužu protokoli un izmē
ģinājumu dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgo darbinieku kvali
fikāciju utt.
4.3. Pilnvarotajai iestādei periodiski jāveic revīzija, lai pārliecinātos, ka ražotājs
uztur un piemēro kvalitātes nodrošinājuma sistēmu, un tā revīzijas ziņojumu
dara zināmu ražotājam.
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4.4. Turklāt pilnvarotās iestādes pārstāvji var apmeklēt ražotāju bez brīdinājuma.
Šādu apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde var veikt testus vai lūgt tos
veikt, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošinājuma sistēma darbojas pareizi;
nepieciešamības gadījumā pilnvarotajai iestādei jāsniedz ražotājam ziņojums
par vizīti un ziņojumu par testu, ja tas ir veikts.
5.

Valsts iestāžu vajadzībām ražotājam vismaz 10 gadus pēc pēdējās ierīces
izlaišanas jāglabā:
— dokuments, kas minēts 3.1. punkta otrajā ievilkumā,
— dokumenti par izmaiņām, kas minētas 3.4. punkta otrajā daļā,
— pilnvarotās iestādes lēmumi un ziņojumi, kas minēti 3.4. punkta pēdējā
daļā un 4.3. un 4.4. punktā.

6.

Katra pilnvarotā iestāde sniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm vajadzīgo
informāciju attiecībā uz izsniegtiem un atsauktiem kvalitātes nodrošināšanas
sistēmas apstiprinājumiem.

E Modulis: Produkcijas kvalitātes nodrošināšana
1.

Šis modulis apraksta procedūru, kā ražotājs, kas pilda 2. punktā noteiktos
pienākumus, nodrošina un deklarē, ka apkures katli un ierīces atbilst
modelim,
kurš
norādīts
EK
modeļa
pārbaudes
sertifikātā.
►M1 Izgatavotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis Kopienā pie katra apkures
katla un ierīces piestiprina CE marķējumu un sastāda rakstisku atbilstības
deklarāciju. CE marķējumam jāpievieno par 4. iedaļā minētajām pārbaudēm
atbildīgās izziņotās iestādes identifikācijas numurs. ◄

2.

Ražotājam apkures katla un ierīces galīgajās pārbaudēs un testēšanā jāpie
mēro apstiprināta kvalitātes nodrošinājuma sistēma atbilstīgi 3. punktam. Uz
ražotāju jāattiecina pārbaudes, kas minētas 4. punktā.

3.

Kvalitātes nodrošinājuma sistēma

3.1. Ražotājs paša izvēlētai pilnvarotai iestādei iesniedz pieteikumu attiecībā uz
viņa apkures katlu un ierīču kvalitātes nodrošinājuma sistēmas novērtēšanu.
Šajā pieteikumā jāiekļauj:
— atbilstošā informācija, kas attiecas uz paredzēto apkures katla vai ierīces
kategoriju,
— kvalitātes nodrošinājuma sistēmas dokumentācija,
— tehniskie dokumenti, kas attiecas uz apstiprināto modeli, un EK modeļa
pārbaudes sertifikāta kopija.
3.2. Saskaņā ar kvalitātes nodrošinājuma sistēmu katru apkures katli un ierīci
pārbauda un ar to veic attiecīgus testus, kā noteikts 5. pantā minētajos
attiecīgajos standartos, vai līdzvērtīgus testus, lai pārbaudītu tās atbilstību
attiecīgām direktīvas prasībām. Visi ražotāja pieņemtie principi, prasības un
noteikumi sistemātiski un mērķtiecīgi rakstiski jāapkopo nostādņu, proce
dūru un norādījumu veidā. Minētai kvalitātes nodrošinājuma sistēmas doku
mentācijai jārada vienota kvalitātes programmu, plānu, rokasgrāmatu un
lietvedības izpratne.
Jo īpaši tajā atbilstīgi jāapraksta:
— kvalitātes prasības un vadības organizatoriskā struktūra, pienākumi un
pilnvaras attiecībā uz ražojuma kvalitāti,
— pārbaudes un testi, kas tiks veikti pēc ražošanas,
— uzraudzības līdzekļi, kas ļauj kontrolēt kvalitātes nodrošinājuma
sistēmas efektīvu darbību,
— ar kvalitāti saistītie dokumenti, piemēram, pārbaužu protokoli un izmē
ģinājumu dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgo darbinieku kvali
fikāciju utt.
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3.3. Pilnvarotajai iestādei jānovērtē kvalitātes nodrošinājuma sistēma, lai
noteiktu, vai tā atbilst prasībām, kas minētas 3.2. punktā. Tai ir jāpieņem,
ka kvalitātes nodrošinājuma sistēmas, kurās ievēroti attiecīgie saskaņotie
standarti, atbilst šīm prasībām.
Vismaz vienam pārbaudes grupas dalībniekam jābūt ar pieredzi attiecīgā
produkta tehnoloģijas novērtēšanā. Novērtēšanas procedūrā jāparedz
pārbaudes vizīte uz ražotāja telpām.
Attiecīgais lēmums jāpaziņo ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē izda
rītie secinājumi un argumentēts novērtējuma lēmums.
3.4. Ražotājām jāapņemas pildīt pienākumus, kas izriet no apstiprinātās kvali
tātes nodrošinājuma sistēmas, un uzturēt to pienācīgā un efektīvā līmenī.
Ražotājam vai viņa pilnvarotajam pārstāvim jāinformē pilnvarotā iestāde,
kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošinājuma sistēmu, par visām paredzamām
izmaiņām kvalitātes nodrošināšanas sistēmā.
Pilnvarotajai iestādei ir jānovērtē paredzamās izmaiņas un jāizlemj, vai
grozītā kvalitātes nodrošinājuma sistēma joprojām būs atbilstīga 3.2. punktā
minētajām prasībām, vai arī ir vajadzīga pārvērtēšana.
Savs lēmums tai jāpaziņo ražotājam. Paziņojumā jāietver pārbaudē izdarītie
secinājumi un argumentēts novērtējuma lēmums.
4.

Uzraudzība, par kuru atbild pilnvarotā iestāde

4.1. Uzraudzības mērķis ir pārliecināties, ka ražotājs pienācīgi pilda pienā
kumus, kas izriet no apstiprinātās kvalitātes nodrošinājuma sistēmas.
4.2. Ražotājam jāļauj pilnvarotās iestādes pārstāvjiem pārbaudes nolūkos apme
klēt pārbaudes, testēšanas un noliktavu telpas un jāsniedz visa vajadzīgā
informācija, jo īpaši:
— kvalitātes nodrošinājuma sistēmas dokumentācija,
— tehniskie dokumenti,
— ar kvalitāti saistītie dokumenti, piemēram, pārbaužu protokoli un izmē
ģinājumu dati, kalibrēšanas dati, ziņojumi par attiecīgo darbinieku kvali
fikāciju utt.
4.3. Pilnvarotajai iestādei periodiski jāveic revīzija, lai pārliecinātos, ka ražotājs
uztur spēkā un piemēro kvalitātes nodrošinājuma sistēmu, un revīzijas ziņo
jumu jādara zināmu ražotājam.
4.4. Turklāt pilnvarotās iestādes pārstāvji var apmeklēt ražotāju bez brīdinājuma.
Šādu apmeklējumu laikā pilnvarotā iestāde var veikt testus vai lūgt tos
veikt, lai pārbaudītu, vai kvalitātes nodrošinājuma sistēma darbojas pareizi;
nepieciešamības gadījumā pilnvarotajai iestādei jāsniedz ražotājam ziņojums
par vizīti un ziņojumu par testu, ja tas ir veikts.
5.

Valsts iestāžu vajadzībām ražotājam vismaz 10 gadus pēc pēdējā apkures
katla vai ierīces izlaišanas jāglabā:
— dokumenti, kas minēti 3.1. punkta trešajā ievilkumā,
— izmaiņas, kas minētas 3.4. punkta otrajā daļā,
— pilnvarotās iestādes lēmumi un ziņojumi, kas minēti 3.4. punkta pēdējā
daļā un 4.3. un 4.4. punktā.

6.

Katrai pilnvarotajai iestādei ir jāsniedz pārējām pilnvarotajām iestādēm
vajadzīgo informāciju attiecībā uz visiem izsniegtajiem un atsauktajiem
kvalitātes nodrošinājuma sistēmas apstiprinājumiem.
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V PIELIKUMS
Minimālie kritēriji, kas dalībvalstīm jāņem vērā, pilnvarojot iestādes
1.

Pilnvarotā iestāde, tās direktors un darbinieki, kas atbild par apstiprinošajām
pārbaudēm, nedrīkst būt nedz inspicējamo ierīču projektētāji, ražotāji, piegā
dātāji vai uzstādītāji, nedz minēto pušu pilnvaroti pārstāvji. Viņi nedrīkst
iesaistīties minēto apkures katlu un ierīču projektēšanā, konstruēšanā, laišanā
tirgū vai apkalpošanā nedz tieši, nedz kā pilnvaroti pārstāvji. Tas neizslēdz
tehniskās informācijas apmaiņu starp ražotāju un pilnvaroto iestādi.

2.

Iestādei un tās darbiniekiem apstiprinošās pārbaudes jāveic ar visaugstāko
profesionālo godīgumu un tehnisko kompetenci, neatkarīgi no jebkāda spie
diena un pamudinājumiem, galvenokārt finansiāliem, kas var ietekmēt to
lēmumu par pārbaudes rezultātiem, īpaši no to personu vai personu grupu
puses, kuras ir ieinteresētas pārbaužu rezultātos.

3.

Iestādes rīcībā jābūt vajadzīgajiem darbiniekiem un materiāli tehniskai bāzei,
kas ļautu kārtīgi veikt administratīvos un tehniskos uzdevumus saistībā ar
pārbaužu veikšanu; tai jābūt pieejamām arī iekārtām, kas vajadzīgas īpašu
pārbaužu veikšanai.

4.

Darbiniekiem, kas ir atbildīgi par pārbaudi, jābūt ar:
— atbilstošu tehnisko un profesionālo sagatavotību,
— pietiekamu veicamo pārbaužu prasību izpratni un atbilstošu pieredzi to
izpildē,
— prasmi sastādīt sertifikātus, protokolus un ziņojumus, kas ir nepieciešami,
lai apstiprinātu veiktos testus.

5.

Jāgarantē darbinieku, kas veic pārbaudes, objektivitāte. Darbinieku atalgo
jums nedrīkst būt atkarīgs no izdarīto testu skaita vai to rezultātiem.

6.

Iestādei jāapdrošina atbildība, ja vien to saskaņā ar valsts tiesību aktiem
neuzņemas valsts vai ja pati dalībvalsts tieši neatbild par testiem.

7.

Pilnvarotās iestādes darbiniekiem saskaņā ar šo direktīvu vai jebkuru valsts
tiesību aktu normu, kas nosaka tās piemērošanu, jāglabā profesionālie noslē
pumi (izņemot attiecībā pret tās valsts kompetentām administratīvām
iestādēm, kurā tie veic savu darbību).

