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Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene
odgovornosti

DIREKTIVA SVETA 92/42/EGS

►B

z dne 21. maja 1992
o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali plinasta goriva
(UL L 167, 22.6.1992, str. 17)

spremenjena z:
Uradni list

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5

Direktiva Sveta 93/68/EGS z dne 22. julija 1993
Direktiva 2004/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja
2004
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES z dne 6. julija
2005
Direktiva 2008/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca
2008
Uredba Komisije (EU) št. 813/2013 z dne 2. avgusta 2013
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DIREKTIVA SVETA 92/42/EGS
z dne 21. maja 1992
o zahtevanih izkoristkih novih toplovodnih kotlov na tekoča ali
plinasta goriva

▼M5

__________
__________

▼B
Člen 7
▼M5

__________

▼B
2.

Skladnost serijsko izdelanih ogrevalnih kotlov se potrdi:

— z ugotovitvijo izkoristka tipa ogrevalnega kotla v skladu z modulom
B, opisanim v Prilogi III,
— z izjavo o skladnosti odobrenega tipa v skladu z modulom C, D ali
E, ki so opisani v Prilogi IV.
Za ogrevalne kotle na plinasta goriva so postopki ugotavljanja sklad
nosti njihovih izkoristkov tisti, ki se uporabljajo za ugotavljanje sklad
nosti z varnostnimi zahtevami, predpisanimi v Direktivi 90/396/EGS o
približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z napravami na plinsko
gorivo.
▼M5

__________

▼B
Člen 8
▼M1
1.
Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice
o organih, ki so jih imenovale za izvedbo postopkov iz člena 7, skupaj s
posebnimi nalogami, za katerih izvedbo so bili imenovani ti organi, in
identifikacijskimi številkami, ki jim jih je predhodno dodelila Komisija.
Komisija v Uradnem listu Evropskih skupnosti informativno objavi
seznam priglašenih organov z njihovimi identifikacijskimi številkami
in nalogami, za katere so bili priglašeni. Komisija zagotovi sprotno
dopolnjevanje seznama.
▼B
2.
Države članice uveljavijo minimalna merila, predpisana v Prilogi
V, za imenovanje takih organov. Za organe, ki izpolnjujejo merila,
določena v ustreznih usklajenih standardih, se šteje, da ustrezajo
merilom, predpisanim v omenjeni prilogi.
3.
Država članica, ki je priglasila organ, mora umakniti priglasitev,
če ugotovi, da ta organ ne izpolnjuje več meril, omenjenih v odstavku 2.
O tem nemudoma obvesti druge države članice in Komisijo ter umakne
priglasitev.
▼M5

__________
__________

1992L0042 — SL — 26.09.2013 — 005.001 — 3
▼B
PRILOGA III
Modul B: tipski preskus ES
1.

V tem modulu je opisan tisti del postopka, s katerim priglašeni organ preveri
in overi, da vzorec, ki predstavlja predvideno proizvodnjo, izpolnjuje
ustrezne določbe direktive.

2.

Vlogo za tipski preskus ES vloži proizvajalec ali njegov pooblaščeni
zastopnik s sedežem v Skupnosti pri priglašenem organu po svoji izbiri.
Vloga mora vsebovati:
— ime in naslov proizvajalca, in če jo vloži njegov pooblaščeni zastopnik,
tudi njegovo ime in naslov,
— pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem prigla
šenem organu,
— tehnično dokumentacijo, ki je opisana v oddelku 3.
Prosilec mora dati priglašenemu organu na voljo reprezentativni vzorec pred
videne proizvodnje, v nadaljevanju imenovan „tip“. Če je treba, lahko prigla
šeni organ za izvedbo preskusnega programa zahteva nadaljnje vzorce.

3.

Tehnična dokumentacija mora omogočiti ugotovitev skladnosti naprave z
zahtevami te direktive. Če je za takšno ugotavljanje to pomembno, mora
vključevati konstrukcijo, proizvodnjo in obratovanje naprave, ter če je
pomembno za ugotavljanje, vsebovati:
— splošen opis tipa,
— konceptualne konstrukcijske in proizvodne načrte in diagrame sestavnih
delov, podsestavov, tokokrogov itd.,
— opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje risb, načrtov in delovanja
izdelka,
— seznam standardov, navedenih v členu 5, ki so uporabljeni v celoti ali
deloma, in opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev direktive,
kadar niso bili uporabljeni v členu 5 omenjeni standardi,
— rezultate opravljenih študijskih izračunov, preskusov itd.,
— poročila o preskusih.

4.

Priglašeni organ mora:
4.1

pregledati tehnično dokumentacijo, overiti, da je bil tip proizveden v
skladu s tehnično dokumentacijo, in identificirati dele, ki so bili
konstruirani v skladu z ustreznimi določbami v členu 5(2) omenjenih
standardov, pa tudi sestavne dele, ki so bili konstruirani brez upošte
vanja ustreznih določb teh standardov;

4.2

opraviti ali dati opraviti ustrezne preglede in potrebne preskuse za
preverjanje, ali rešitve, ki jih je sprejel proizvajalec, kadar niso bili
uporabljeni v členu 5(2) navedeni standardi, ustrezajo bistvenim
zahtevam direktive;
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5.

4.3

opraviti ali dati opraviti ustrezne preglede in potrebne preskuse za
preverjanje, ali so, kadar se je proizvajalec odločil, da bo uporabil
ustrezne standarde, ti standardi res bili uporabljeni;

4.4

se dogovoriti s prosilcem o kraju, v katerem se bodo opravljali pregledi
in potrebni preskusi.

Kadar tip izpolnjuje ustrezne določbe te direktive, priglašeni organ izda
prosilcu certifikat tipskega preskusa ES. Certifikat vsebuje ime in naslov
proizvajalca, sklepe preskusa in potrebne podatke za identifikacijo odobre
nega tipa.
Seznam ustreznih delov tehnične dokumentacije je priložen k certifikatu,
priglašeni organ pa hrani njegov izvod.
Če priglašeni organ zavrne izdajo tipskega certifikata, mora proizvajalcu ali
njegovemu pooblaščenemu zastopniku s sedežem v Skupnosti navesti
podrobne razloge za takšno zavrnitev.
Poskrbeti je treba za pritožbeni postopek.

6.

Prosilec obvesti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo o certifi
katu tipskega preskusa ES, o vseh spremembah na odobreni napravi, za
katere je potrebna dodatna odobritev, kadar bi takšne spremembe lahko
vplivale na skladnost z bistvenimi zahtevami ali predpisanimi pogoji uporabe
izdelka. Ta dodatna odobritev je dodatek k izvirnemu certifikatu tipskega
preskusa ES.

7.

Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom sporočiti ustrezne
informacije o certifikatih tipskega preskusa ES ter izdanih in umaknjenih
dodatkih.

8.

Drugi priglašeni organi lahko prejmejo izvode certifikatov tipskih preskusov
ES in/ali njihovih dodatkov. Priloge k certifikatom morajo biti na voljo
drugim priglašenim organom.

9.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti mora s
tehnično dokumentacijo hraniti izvode certifikatov tipskega preskusa ES in
njihove dodatke še vsaj deset let od zadnjega datuma proizvodnje zadevnega
izdelka.
Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v
Skupnosti, je za hranjenje tehnične dokumentacije odgovorna oseba, ki da
izdelek na trg Skupnosti.
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PRILOGA IV
Modul C: Skladnost s tipom
1.

V tem modulu je opisan tisti del postopka, s katerim proizvajalec ali njegov
pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti zagotovi in izjavi, da so
zadevne naprave skladne s tipom, ki je opisan v certifikatu tipskega
preskusa ES, in izpolnjujejo zahteve te direktive, na katere se nanaša.
►M1 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti
pritrdi znak CE na vsako napravo in sestavi pisno izjavo o skladnosti. ◄

2.

Proizvajalec mora sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proiz
vodni proces zagotavlja skladnost izdelanih naprav s tipom, ki je opisan v
certifikatu tipskega preskusa ES, in z izkoristki, zahtevanimi v direktivi.

3.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora hraniti izvod izjave o
skladnosti še vsaj deset let po zadnjem datumu proizvodnje zadevnega
izdelka.
Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nimata sedeža v
Skupnosti, je za hranjenje tehnične dokumentacije odgovorna oseba, ki da
izdelek na trg Skupnosti.

4.

Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, mora v naključnih časovnih
presledkih opraviti ali dati opraviti preglede izdelka. Primeren vzorec
končanih izdelkov, ki ga na kraju proizvodnje vzame priglašeni organ, se
pregleda in opravi se ustrezen preskus, opredeljen v veljavnem standardu ali
standardih, navedenih v členu 5(2), ali enakovredni preskusi za preverjanje
skladnosti izdelka z zahtevami ustrezne direktive. Če eden ali več vzorcev
pregledanih izdelkov ne ustreza, mora priglašeni organ sprejeti ustrezne
ukrepe.

Modul D: Zagotavljanje kakovosti proizvodnje
1.

V tem modulu je opisan postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje
obveznosti iz oddelka 2, zagotovi in izjavi, da so zadevne naprave skladne
s tipom, ki je opisan v certifikatu tipskega preskusa ES, in izpolnjujejo
zahteve te direktive. ►M1 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik
s sedežem v Skupnosti pritrdi znak CE na vsako napravo in sestavi pisno
izjavo o skladnosti. Znak CE spremlja identifikacijska številka priglašenega
organa, odgovornega za preverjanja iz oddelka 4. ◄

2.

Proizvajalec mora izvajati odobreni sistem zagotavljanja kakovosti proiz
vodnje, končni pregled naprave in preskušanje, kot je določeno v oddelku
3. Zanj veljajo pregledi, omenjeni v oddelku 4.

3.

Sistem kakovosti

3.1

Proizvajalec pri priglašenem organu, ki ga izbere sam, vloži vlogo za oceno
svojega sistema kakovosti za zadevne naprave.
Vloga mora vključevati:
— vse ustrezne informacije o predvideni kategoriji naprave,
— dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti,
— tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na odobreni tip, in izvod certifi
kata tipskega preskusa ES.

3.2

Sistem kakovosti mora zagotavljati skladnost naprav s tipom, ki je opisan v
certifikatu tipskega preskusa ES, in z zahtevami te direktive, ki veljajo
zanje.
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Vse elemente, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, je treba
sistematično in metodično dokumentirati v obliki pisnih politik, postopkov
in navodil. Dokumentacija sistema kakovosti mora omogočati nedvoumno
razlago programov, načrtov, priročnikov in zapiskov o kakovosti.
Še zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
— ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti
vodstva glede kakovosti naprav,
— tehnik, postopkov in sistematičnih ukrepov za zagotavljanje proiz
vodnje, nadzorovanja in zagotavljanja kakovosti, ki bodo uporabljeni,
— pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred proizvodnjo, med njo
in po njej, ter pogostnost njihovega opravljanja,
— evidence kakovosti, kot so inšpekcijska poročila in podatki o preskusih,
podatki o preverjanju mer, poročila o kvalifikacijah zadevnega osebja
itd.,
— sredstev za nadzorovanje doseganja zahtevane kakovosti naprav in učin
kovitega delovanja sistema kakovosti.
3.3

Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti, da bi določil, ali izpolnjuje
zahteve iz oddelka 3.2. Predvideti mora skladnost s temi zahtevami glede
sistemov kakovosti, ki izpolnjujejo ustrezni usklajeni standard. Pregledo
valna skupina mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenjevanju
ustrezne tehnologije proizvodnje. Postopek ocenjevanja vključuje inšpek
cijski obisk proizvajalčevih prostorov.
Proizvajalca je treba uradno obvestiti o odločitvi. Uradno obvestilo mora
vsebovati ugotovitve pregleda in primerno utemeljeno odločitev na podlagi
presoje.

3.4

Proizvajalec se mora zavezati, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz
odobrenega sistema kakovosti, in ga ohranjati na ustrezni in učinkoviti
ravni.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora obveščati priglašeni
organ, ki je odobril sistem kakovosti, o kakršnikoli predlagani spremembi
sistema kakovosti.
Priglašeni organ mora presoditi o predlaganih spremembah in odločiti, ali
bo spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjeval zahteve iz 3.2 in ali
je potrebna vnovična presoja.
Proizvajalca mora uradno obvestiti o svoji odločitvi. Uradno obvestilo mora
vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev na podlagi presoje.

4.

Nadzorovanje v okviru odgovornosti priglašenega organa

4.1

Namen nadzorovanja je prepričati se, ali proizvajalec pravilno izpolnjuje
obveze, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Proizvajalec mora dovoliti priglašenemu organu dostop do krajev proiz
vodnje, nadzorovanja, preskušanja in skladiščenja zaradi inšpekcije ter mu
zagotoviti vse potrebne informacije, še zlasti:
— dokumentacijo o sistemu kakovosti,
— evidenco o kakovosti, kot so inšpekcijska poročila in podatki o
preskusih, podatki o preverjanju mer, poročila o kvalifikacijah zadev
nega osebja itd.

4.3

Priglašeni organ mora redno opravljati preglede, da se prepriča o proizva
jalčevem vzdrževanju in uporabljanju sistema kakovosti, ter proizvajalcu
zagotoviti poročilo o pregledu.
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4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med
takšnimi obiski lahko priglašeni organ opravi ali da opraviti preskuse, da
overi pravilno delovanje sistema kakovosti. Če je treba, mora priglašeni
organ proizvajalcu priskrbeti poročilo o obisku, in če je opravil preskus,
poročilo o preskusu.

5.

Proizvajalec mora za državne organe še vsaj deset let po zadnjem datumu
proizvodnje izdelka hraniti:
— dokumentacijo, navedeno v drugi alinei 3.1,
— dodatke, omenjene v drugem odstavku 3.4,
— odločbe in poročila priglašenega organa, navedene v zadnjem odstavku
3.4 ter v 4.3 in 4.4.

6.

Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom dati ustrezne
informacije o izdanih in umaknjenih odobritvah sistema kakovosti.

Modul E: Zagotavljanje kakovosti izdelka
1.

V tem modulu je opisan postopek, s katerim proizvajalec, ki izpolnjuje
obveznosti iz oddelka 2, zagotovi in izjavi, da so grelniki in naprave
skladni s tipom, ki je opisan v certifikatu tipskega preskusa ES.
►M1 Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti
pritrdi znak CE na vsak grelnik in napravo ter sestavi pisno izjavo o
skladnosti. Znak CE mora spremljati identifikacijska številka priglašenega
organa, odgovornega za preverjanja iz oddelka 4. ◄

2.

Proizvajalec mora izvajati odobreni sistem kakovosti za končno pregledo
vanje in preskušanje grelnikov in naprav, kot je opredeljen v oddelku 3.
Zanj veljajo pregledi, omenjeni v oddelku 4.

3.

Sistem kakovosti

3.1

Proizvajalec pri priglašenem organu, katerega izbere sam, vloži vlogo za
oceno sistema kakovosti za svoje grelnike in naprave.
Vloga mora vključevati:
— vse ustrezne informacije o predvidenem razredu ogrevalnih kotlov ali
naprav,
— dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti,
— tehnično dokumentacijo, ki se nanaša na odobreni tip, in izvod certifi
kata tipskega preskusa ES.

3.2

Upoštevajoč sistem kakovosti, je treba vsak ogrevalni kotel ali napravo
pregledati in opraviti primerne preskuse, ki so določeni v ustreznem(-ih)
standardu(-ih), navedenem(-ih) v členu 5, ali enakovredne preskuse, da bi
overili skladnost z ustreznimi zahtevami direktive. Vse elemente, zahteve in
določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, je treba sistematično in metodično
dokumentirati v obliki pisnih politik, postopkov in navodil. Ta dokumen
tacija sistema kakovosti mora omogočati nedvoumno razlago programov,
načrtov, priročnikov in zapiskov o kakovosti.
Še zlasti mora vsebovati ustrezen opis:
— ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti
vodstva glede kakovosti izdelkov,
— pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni po proizvodnji,
— sredstev nadzorovanja učinkovitega delovanja sistema kakovosti,
— evidence kakovosti, kot so inšpekcijska poročila in podatki o preskusih,
podatki o preverjanju mer, poročila o kvalifikacijah zadevnega osebja
itd.
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3.3

Priglašeni organ mora oceniti sistem kakovosti, da določi, ali izpolnjuje
zahteve iz 3.2. Predvideti mora skladnost s temi zahtevami glede sistemov
kakovosti, ki izpolnjujejo ustrezni usklajeni standard.
Pregledovalna skupina mora imeti vsaj enega člana z izkušnjami pri ocenje
vanju ustrezne tehnologije proizvodnje. Postopek ocenjevanja mora vklju
čevati inšpekcijski obisk proizvajalčevih prostorov.
Proizvajalca je treba uradno obvestiti o odločbi. Uradno obvestilo mora
vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločbo na podlagi presoje.

3.4

Proizvajalec se mora zavezati, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz
odobrenega sistema kakovosti, in ga ohranjati na ustrezni in učinkoviti
ravni.
Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik mora priglašeni organ, ki je
odobril sistem kakovosti, obveščati o kakršnikoli predlagani spremembi
sistema kakovosti.
Priglašeni organ mora presoditi o predlaganih spremembah in odločiti, ali
spremenjeni sistem kakovosti še vedno zadošča zahtevam iz 3.2, in ali je
potrebna vnovična ocena.
O svoji odločitvi mora uradno obvestiti proizvajalca. Uradno obvestilo
mora vsebovati ugotovitve pregleda in utemeljeno odločbo na podlagi
presoje.

4.

Nadzor v pristojnosti priglašenega organa

4.1

Namen nadzorovanja je prepričati se, da proizvajalec pravilno izpolnjuje
obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.

4.2

Proizvajalec mora omogočiti priglašenemu organu dostop do krajev nadzo
rovanja, preskušanja in skladiščenja ter mu zagotoviti vse potrebne infor
macije, še zlasti:
— dokumentacijo sistema kakovosti,
— tehnično dokumentacijo,
— evidenco kakovosti, kot so inšpekcijska poročila in podatki o preskusih,
podatki o preverjanju mer, poročila o kvalifikacijah zadevnega osebja,
itd.

4.3

Priglašeni organ mora redno opravljati preglede za zagotovitev, da proiz
vajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu zagotoviti
poročilo o pregledu.

4.4

Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca. Med
takšnimi obiski lahko priglašeni organ opravi ali da opraviti preskuse, da
overi pravilno delovanje sistema kakovosti. Če je treba, priglašeni organ
proizvajalcu zagotovi poročilo o obisku, in če je opravil preskus, poročilo o
preskusu.

5.

Proizvajalec mora za državne organe še vsaj deset let po zadnjem datumu
proizvodnje izdelka hraniti:
— dokumentacijo, navedeno v tretji alinei 3.1,
— spremembe, omenjene v drugem odstavku 3.4,
— odločbe in poročila priglašenega organa, navedene v zadnjem odstavku
3.4 ter v 4.3 in 4.4.

6.

Vsak priglašeni organ mora drugim priglašenim organom dati ustrezne
informacije o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema kakovosti.

1992L0042 — SL — 26.09.2013 — 005.001 — 9
▼B
PRILOGA V
Minimalna merila, ki jih morajo upoštevati države članice za priglasitev
organov
1.

Organ, njegov direktor in osebje, odgovorno za opravljanje overitvenih
preskusov, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji ali monterji
naprav, katere pregledujejo, niti pooblaščeni zastopniki katere koli od teh
strank. Niti neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki ne smejo biti vklju
čeni v konstruiranje, proizvodnjo, trženje ali vzdrževanje takšnih ogrevalnih
kotlov in naprav. To ne izključuje možnosti izmenjave tehničnih informacij
med proizvajalcem in organom.

2.

Organ in njegovo osebje morata opravljati overitvene preskuse z najvišjo
stopnjo strokovne neoporečnosti in tehnične usposobljenosti ter morata biti
neodvisna od vseh pritiskov in napeljevanj, zlasti finančnih, ki bi lahko
vplivali na njuno presojo ali rezultate nadzora, še posebno od ljudi ali
skupin, ki jih zanimajo rezultati overjanj.

3.

Organ mora imeti na voljo potrebno osebje in zmogljivosti, ki mu omogo
čajo pravilno opravljanje upravnih in tehničnih nalog, povezanih z overjanji.
Imeti mora tudi dostop do opreme, ki se zahteva za posebno overitev.

4.

Osebje, ki je odgovorno za nadzor, mora:
— biti primerno tehnično in strokovno usposobljeno,
— imeti zadostno znanje o zahtevah za preskuse, ki jih opravlja, in ustrezne
izkušnje s takšnimi preskusi,
— biti sposobno sestaviti certifikate, zapiske in poročila, ki se zahtevajo za
potrditev rezultatov preskusov.

5.

Zagotovljena mora biti nepristranskost inšpekcijskega osebja. Njihovo nagra
jevanje ne sme biti odvisno od števila opravljenih preskusov ali rezultatov
takšnih preskusov.

6.

Organ mora skleniti zavarovanje za odgovornost, razen če njegove odgovor
nosti ne prevzame država v skladu z nacionalno zakonodajo, ali je za
preskuse neposredno odgovorna sama država članica.

7.

Osebje organa mora spoštovati poklicno molčečnost (razen pred pristojnimi
upravnimi organi države, v kateri potekajo njegove dejavnosti) v skladu s to
direktivo ali katero koli določbo nacionalne zakonodaje, ki to določa.

