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TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z 15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014)	
návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. ... /2015 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu (ďalej len „návrh nariadenia vlády“)
zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 264/1999 Z. z.“)
zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 575/2001 Z. z.“)
zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“)
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“)
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“)
zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 125/2006 Z. z.“)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (ďalej len „nariadenie vlády č. 404/2007 Z. z.“)
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KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

N





Č. 1
O: 1

Článok 1
Rozsah pôsobnosti

1. Táto smernica sa uplatňuje na navrhovanie, výrobu a posudzovanie zhody tlakových zariadení a zostáv s maximálne prípustným tlakom PS vyšším ako 0,5 baru.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
(2) Toto nariadenie vlády sa uplatňuje na tlakové zariadenie a zostavu s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 0,5 bar, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu.
Ú

Č. 1
O: 2
P: a
2. Táto smernica sa nevzťahuje na:
a) potrubné vedenia pozostávajúce z potrubí a potrubných systémov určených na prepravu akýchkoľvek tekutín alebo látok k zariadeniu alebo od zariadenia (vo vnútrozemí alebo na pobreží), počnúc posledným izolačným zariadením a vrátane posledného izolačného zariadenia, ktoré je umiestnené v rámci obvodu zariadenia, vrátane všetkých pripojených zariadení skonštruovaných špecificky pre potrubné vedenia, toto vyradenie sa nevzťahuje na štandardné tlakové zariadenia, ktoré sú umiestnené na redukčných staniciach tlaku alebo v kompresorovniach;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
(3) Toto nariadenie vlády sa neuplatňuje na
a) potrubné vedenie pozostávajúce z potrubia a potrubných systémov určených na prepravu tekutín alebo látok k zariadeniu alebo od zariadenia vo vnútrozemí alebo na pobreží vrátane všetkých uzatváracích zariadení umiestnených v potrubnom vedení a všetkých pripojených zariadení skonštruovaných výhradne pre potrubné vedenie okrem tlakového zariadenia umiestneného v regulačnej stanici tlaku alebo v kompresorovej stanici,
Ú

Č. 1
O: 2
P: b
b) siete na dodávku, distribúciu a vypúšťanie vody a pridružené zariadenia a prívodné kanály, ako sú prívodné potrubia, tlakové štôlne, tlakové šachty pre hydroelektrické zariadenia a s nimi súvisiace špecifické príslušenstvo;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
b) sieť na dodávku, distribúciu a vypúšťanie vody, pripojené zariadenia a prívodné kanály, najmä prívodné potrubie, tlakovú štôlňu, tlakovú šachtu pre hydroelektrické zariadenie a s nimi súvisiace príslušenstvo,
Ú

Č. 1
O: 2
P: c
c) jednoduché tlakové nádoby upravené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EÚ ( 1 );
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
c) jednoduchú tlakovú nádobu,
Ú

Č. 1
O: 2
P: d
d) aerosólové rozprašovače upravené v smernici Rady 75/324/EHS ( 2 );
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
d) aerosólový rozprašovač,
Ú

Č. 1
O: 2
P: e
e) zariadenia určené na prevádzkovanie vozidiel vymedzených týmito právnymi aktmi:
i) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES ( 3 );
ii) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 ( 1 );
iii) nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 ( 2 );
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
e) zariadenie určené na prevádzku vozidiel,
Ú

Č. 1
O: 2
P: f
f) zariadenia, ktoré podľa článku 13 tejto smernice nie sú klasifikované vyššie ako v kategórii I a na ktoré sa vzťahuje jedna z týchto smerníc:
i) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES ( 3 );
ii) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/33/EÚ ( 4 );
iii) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EÚ ( 5 );
iv) smernica Rady 93/42/EHS ( 6 );
v) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/142/ES ( 7 );
vi) smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/34/EÚ ( 8 );
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
f) zariadenie, ktoré podľa § 13 nie je klasifikované vo vyššej ako kategórii I a na ktoré sa uplatňuje osobitný predpis,
Ú

Č. 1
O: 2
P: g
g) zariadenia, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ods. 1 písm. b) ZFEÚ;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
g) zariadenie, na ktoré sa uplatňuje osobitný predpis,
Ú

Č. 1
O: 2
P: h
h) časti určené špeciálne na použitie v jadrových zariadeniach, ktorých zlyhanie môže spôsobiť uvoľnenie rádioaktivity;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
h) zariadenie navrhnuté na jadrové použitie, ktorého poškodenie môže spôsobiť únik rádioaktivity,
Ú

Č. 1
O: 2
P: i
i) zariadenie na kontrolu vrtov používaných pri priemyselnom prieskume a získavaní ropy, plynu a geotermálnych zdrojov, v ťažobnom priemysle a pri podzemných zásobníkoch, ktoré sú určené na udržanie a/alebo kontrolu tlaku vo vrte; sem patrí ústie vrtu (erupčný kríž), protierupčné zariadenie (BOP), rozdeľovacie potrubia a všetky ich protivodné zariadenia;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
i) zariadenie na kontrolu vrtov používané na prieskum a ťažbu ropy, plynu a geotermálnych zdrojov, v ťažobnom priemysle a pri skladovaní pod zemou, ktoré je určené na udržiavanie alebo kontrolu tlaku vo vrte a ktoré zahŕňa ústie vrtu, protierupčné zariadenie, rozdeľovacie potrubia a protiprúdne zariadenia,
Ú

Č. 1
O: 2
P: j
j) zariadenia obsahujúce obaly alebo stroje, pri ktorých sa pravidlá dimenzovania, výberu materiálu a výroby zakladajú predovšetkým na požiadavkách dostatočnej pevnosti, tuhosti a stability vzhľadom na statické a dynamické prevádzkové účinky a iné prevádzkové parametre a pre ktoré tlak nie je významným faktorom návrhu. K týmto zariadeniam môžu patriť:
i) motory vrátane turbín a spaľovacie motory;
ii) parné stroje, plynové/parné turbíny, turbogenerátory, kompresory, čerpadlá a spúšťacie zariadenia;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
j) zariadenie obsahujúce skrine alebo stroje, pri ktorom sa postupy na určenie rozmerov, výberu materiálu a výroby zakladajú predovšetkým na požiadavkách dostatočnej pevnosti, tuhosti a stability, s cieľom odolávať statickým a dynamickým prevádzkovým účinkom a iným prevádzkovým parametrom a pre ktoré tlak nie je významným konštrukčným faktorom, najmä
1. motor vrátane turbíny a spaľovacieho motora,
2. parný stroj, plynovú turbínu, parnú turbínu, turbogenerátor, kompresor, čerpadlo a ich ovládacie zariadenie,
Ú

Č. 1
O: 2
P: k
k) vysoké pece vrátane chladiaceho systému pece, horúcoveterné rekuperátory, odsávače prachu a mokré čističe vysokopecného výfukového plynu a kupoly na priamu redukciu, vrátane chladenia pece, plynových konvertorov a panví na tavenie, pretavovanie, odplyňovanie a odlievanie ocele, železa a neželezných kovov;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
k) vysokú pec vrátane chladiaceho systému pece, horúcovzdušný rekuperátor, odsávač prachu, mokrý čistič vysokopecného plynu, kupolu na priamu redukciu vrátane chladenia pece, plynový konvertor a panvu na tavenie, pretavovanie, odplyňovanie a odlievanie ocele, liatiny a neželezných kovov,
Ú

Č. 1
O: 2
P: l
l) ochranné kryty pre vysokonapäťové elektrické zariadenie, ako je spínací mechanizmus, riadiace zariadenie, transformátory a otáčavé stroje;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
l) ochranný kryt elektrického zariadenia vysokého napätia, najmä spínacieho mechanizmu, riadiaceho zariadenia, transformátora a otáčavého stroja,
Ú

Č. 1
O: 2
P: m
m) tlakové rúry pre bezpečnostné obaly prenosových systémov, napr. pre elektrické silové a telefónne káble;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
m) tlakovú rúru na uloženie prenosových systémov, najmä elektrických silových káblov a telefónnych káblov,
Ú

Č. 1
O: 2
P: n 
n) lode, rakety, lietadlá a mobilné jednotky pohybujúce sa v pobrežných vodách, ako aj zariadenia špecificky určené na inštaláciu na ich palube alebo na ich pohon;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
n) loď, raketu, lietadlo a mobilnú jednotku pohybujúcu sa v pobrežných vodách a zariadenie osobitne určené na inštaláciu na ich palubu alebo na ich pohon,
Ú

Č. 1
O: 2
P: o 
o) tlakové zariadenia pozostávajúce z ohybného krytu, napríklad pneumatiky, vzduchové vankúše, lopty používané na hru, nafukovacie malé plavidlá a iné podobné tlakové zariadenia;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
o) zariadenie pozostávajúce z pružného obalu, najmä pneumatiku, vzduchový vankúš, loptu používanú na hru, nafukovacie malé plavidlo,
Ú

Č. 1
O: 2
P: p
p) výstupné a vstupné tlmiče hluku;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
p) vstupný a výstupný tlmič hluku,
Ú

Č. 1
O: 2
P: q 
q) fľaše alebo plechovky na nápoje nasýtené oxidom uhličitým určené na konečnú spotrebu;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
q) fľašu alebo plechovku na nápoje nasýtené oxidom uhličitým určené na konečnú spotrebu,
Ú

Č. 1
O: 2
P: r 
r) nádoby určené na prepravu a distribúciu nápojov s PS·V nie vyšším ako 500 barov/l a maximálne prípustným tlakom nepresahujúcim 7 barov;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
r) nádobu navrhnutú na prepravu a distribúciu nápojov, pre ktorú súčin najvyššieho dovoleného pracovného tlaku v baroch a objemu v litroch (ďalej len „bezpečnostný súčin“) nie je vyšší ako 500 bar × L a najvyšší dovolený pracovný tlak nie je vyšší ako 7 bar,
Ú

Č. 1
O: 2
P: s 
s) zariadenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 2008/68/ES a smernica 2010/35/EÚ, a zariadenia, na ktoré sa vzťahuje Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných tovaroch a Medzinárodná organizácia civilného letectva;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
s) zariadenie, na ktoré sa uplatňujú osobitné predpisy upravujúce prepravu nebezpečného tovaru,
Ú

Č. 1
O: 2
P: t 
t) výhrevné telesá a potrubia v systémoch ohrevu teplej vody;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
t) výhrevné teleso a potrubie v systémoch na ohrev teplej vody,
Ú

Č. 1
O: 2
P: u 
u) nádoby určené pre kvapaliny s tlakom plynu nad kvapalinou nepresahujúcim 0,5 baru.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 1
O: 2
P: a
u) nádobu navrhnutú pre kvapalinu, ak tlak plynu nad kvapalinou nie je vyšší ako 0,5 bar.
Ú

Č. 2
O: 1

Článok 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „tlakové zariadenia“ sú nádoby, potrubia, bezpečnostné príslušenstvo a tlakové príslušenstvo, a prípadne aj prvky pripevnené k častiam pod tlakom, ako sú príruby, nástavce spojky, podpery, závesné oká;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: a
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) tlakovým zariadením nádoba, potrubie, bezpečnostné príslušenstvo, tlakové príslušenstvo a prvky pripevnené k častiam pod tlakom, najmä príruby, návarky, spojky, podpery, závesné oká,
Ú

Č. 2
O: 2

2. „nádoba“ je obal určený a zhotovený na to, aby v ňom boli umiestené tekutiny pod tlakom, vrátane jeho priamych nástavcov až po miesto jeho pripojenia k inému zariadeniu, nádoba môže pozostávať z viac ako jednej komory;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: b
b) nádobou teleso, ktoré môže pozostávať z viacerých komôr, navrhnuté a vyrobené tak, aby v ňom bola umiestnená tekutina pod tlakom vrátane jeho priamych návarkov až po miesto jeho pripojenia k inému zariadeniu,
Ú

Č. 2
O: 3

3. „potrubie“ sú komponenty potrubia určené na prepravu tekutín, ak sú navzájom spojené na účel začlenenia do tlakového systému; potrubie zahŕňa najmä rúry alebo systém rúr, rúrky, fitingy, dilatačné spoje, hadice alebo iné komponenty odolávajúce tlaku, podľa vhodnosti, výmenníky tepla pozostávajúce z rúr na účely chladenia alebo ohrevu vzduchu sa takisto považujú za potrubie;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: c
c) potrubím časti určené na prepravu tekutín navzájom pospájané do tlakového systému a zahŕňajúce najmä rúry alebo systém rúr, fitingy, dilatačné spoje, hadice alebo podľa potreby iné časti odolávajúce tlaku a výmenníky tepla pozostávajúce z rúr určené na chladenie alebo ohrev vzduchu,
Ú

Č. 2
O: 4
4. „bezpečnostné príslušenstvo“ je zariadenie určené na ochranu tlakových zariadení proti prípustným limitom v prípade ich prekročenia, vrátane zariadení na priame obmedzovanie tlaku, ako sú poistné ventily, prietržné membrány, vzperné tyče, riadené bezpečnostné systémy na znižovanie tlaku, a obmedzujúcich zariadení, ktoré buď aktivujú prostriedky na korekciu, alebo zabezpečia odstavenie alebo odstavenie a odpojenie, ako sú tlakové spínače alebo teplotné spínače alebo hladinové spínače riadené hladinou kvapaliny a bezpečnostné meracie, kontrolné a regulačné zariadenia;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: d
d) bezpečnostným príslušenstvom zariadenie určené na ochranu tlakového zariadenia pred prekročením dovolených hodnôt vrátane
1. zariadenia na priame obmedzovanie tlaku, najmä poistného ventilu, prietržnej membrány, vzpernej tyče, riadených bezpečnostných systémov na znižovanie tlaku,
2. obmedzovacieho zariadenia, ktoré aktivuje prostriedky na regulovanie alebo zabezpečuje odstavenie alebo odstavenie a odpojenie, najmä tlakového, teplotného a hladinového spínača a bezpečnostného meracieho, kontrolného a regulačného zariadenia,
Ú

Č. 2
O: 5

5. „tlakové príslušenstvo“ sú zariadenia s prevádzkovou funkciou vybavené obalom odolávajúcim tlaku;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: e
e) tlakovým príslušenstvom zariadenie s prevádzkovou funkciou vybavené telesom odolávajúcim tlaku,
Ú

Č. 2
O: 6

6. „zostava“ je niekoľko kusov tlakových zariadení zmontovaných výrobcom tak, aby tvorili jednotný a funkčný celok;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: f
f) zostavou niekoľko kusov tlakových zariadení zmontovaných výrobcom tak, aby tvorili jednotný a funkčný celok,
Ú

Č. 2
O: 7
7. „tlak“ je tlak voči atmosférickému tlaku, t. j. pretlak. Preto je vákuum označované zápornou hodnotou;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: g
g) tlakom tlak proti atmosférickému tlaku (1 013 mbar), teda pretlak; vákuum sa označuje zápornou hodnotou,
Ú

Č. 2
O: 8
8. „maximálny prípustný tlak PS“ je maximálny tlak, pre ktorý je zariadenie navrhnuté podľa špecifikácie výrobcu a je definovaný v mieste ním špecifikovanom, ktoré je pripojením ochranných zariadení a/alebo obmedzujúcich zariadení alebo najvyšším bodom zariadenia, prípadne iným špecifikovaným bodom;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: h
h) najvyšším dovoleným pracovným tlakom najvyšší tlak, pre ktorý je tlakové zariadenie navrhnuté podľa určenia výrobcu a ktorý je definovaný v mieste ním určenom, ktorým je miesto pripojenia ochranného zariadenia alebo obmedzovacieho zariadenia, alebo najvyššie miesto zariadenia alebo iné určené miesto,
Ú

Č. 2
O: 9

9. „maximálna/minimálna prípustná teplota TS“ je maximálna/minimálna teplota, pre ktorú je zariadenie navrhnuté podľa špecifikácie výrobcu;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: i,j
i) najvyššou dovolenou pracovnou teplotou najvyššia teplota, pre ktorú je tlakové zariadenie navrhnuté podľa určenia výrobcu,
j) najnižšou dovolenou pracovnou teplotou najnižšia teplota, pre ktorú je tlakové zariadenie navrhnuté podľa určenia výrobcu,
Ú

Č. 2
O: 10

10. „objem (V)“ je vnútorný objem komory, vrátane objemu nástavcov k prvému spojeniu alebo zvaru, vylučujúc objem stálych vnútorných častí;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: k
k) objemom vnútorný objem komory vrátane objemu nadstavcov po  prvé pripojenie  alebo po prvý zvar okrem objemu stálych vnútorných častí,
Ú

Č. 2
O: 11

11. „menovitý rozmer (DN)“ je numerické označenie rozmeru, ktorý je spoločný pre všetky komponenty v potrubnom systéme, ktoré nie sú komponentmi označenými vonkajšími rozmermi alebo rozmermi závitu; je to vhodné zaokrúhlené číslo na referenčné účely a len voľne súvisí s výrobnými rozmermi; menovitý rozmer je označený písmenami DN, po ktorých nasleduje číslo;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: l
l) menovitým rozmerom číselné vyjadrenie rozmeru, ktorý je spoločný pre všetky časti potrubného systému, ktoré nie sú vyjadrené vonkajším rozmerom alebo rozmerom závitu; menovitý rozmer sa označuje písmenami „DN“, po ktorých nasleduje vhodne zaokrúhlené číslo, ktoré slúži na referenčné účely a voľne súvisí s výrobnými rozmermi,
Ú

Č. 2
O: 12

12. „tekutiny“ sú plyny, kvapaliny a pary v čistej fáze, ako aj ich zmesi. Tekutiny môžu obsahovať suspenziu tuhých látok;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: m
m) tekutinou plyn, kvapalina alebo para v čistej fáze a ich zmesi,  ktoré môžu obsahovať suspenziu tuhých látok,
Ú

Č. 2
O: 13

13. „trvalé spoje“ sú spoje, ktoré nemôžu byť rozpojené inak ako deštruktívnymi metódami;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: n
n) nerozoberateľným spojom spoj, ktorý nemôže byť rozpojený inak ako deštruktívnou metódou,
Ú

Č. 2
O: 14

14. „európske schválenie materiálov“ je technický dokument vymedzujúci vlastnosti materiálov určených na opakované používanie pri výrobe tlakových zariadení, na ktoré sa nevzťahuje nijaká zosúladená norma;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: o
o) európskym schválením materiálov technický dokument, ktorý definuje vlastnosti materiálov určených na opakované používanie pri výrobe tlakového zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje žiadna harmonizovaná norma,
Ú

Č.2
O: 15

15. „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka tlakového zariadenia alebo zostáv určených na distribúciu alebo používanie na trhu Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne, alebo bezodplatne;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: p
p) sprístupnením na trhu každá dodávka tlakového zariadenia alebo zostavy určených na distribúciu alebo použitie na trhu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci obchodnej činnosti, a to odplatne alebo bezodplatne,
Ú

Č.2
O: 16
16. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie tlakového zariadenia alebo zostáv na trhu Únie;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: q
q) uvedením na trh prvé sprístupnenie tlakového zariadenia alebo zostavy na trhu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru,
Ú

Č. 2
O: 17
17. „uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie tlakového zariadenia alebo zostavy jeho/jej používateľom;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: r
r) uvedením do prevádzky prvé použitie tlakového zariadenia alebo zostavy jeho používateľom,
Ú

Č. 2
O: 18

18. „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába tlakové zariadenie alebo zostavu alebo ktorá takéto tlakové zariadenie alebo zostavu navrhla alebo vyrobila a uvádza toto tlakové zariadenie alebo zostavu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo ho používa na vlastné účely;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: s
s) výrobcom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába alebo navrhuje a vyrába tlakové zariadenie alebo zostavu a ktorá uvádza tlakové zariadenie alebo zostavu na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou, alebo ich používa na vlastné účely,
Ú

Č. 2
O: 19
19. „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: t
t) splnomocneným zástupcom fyzická osoba alebo právnická osoba písomne splnomocnená výrobcom konať v jeho mene, ktorá je usadená v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát),
Ú

Č. 2
O: 20

20. „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza tlakové zariadenie alebo zostavy z tretej krajiny na trh Únie;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: u
u) dovozcom fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v členskom štáte, ktorá na trh uvádza tlakové zariadenie alebo zostavu zo štátu, ktorý nie je členským štátom,
Ú

Č. 2
O: 21

21. „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje tlakové zariadenie alebo zostavy na trhu;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: v
v) distribútorom fyzická osoba alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá sprístupňuje tlakové zariadenie alebo zostavu na trhu,
Ú

È. 2
O: 22
22. „hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: w
w) hospodárskym subjektom výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor,
Ú

Èl. 2
O: 23
  
 
23. „technická špecifikácia“ je dokument, ktorý stanovuje technické požiadavky, ktoré musí splni� tlakové zariadenie alebo zostavy;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: x
x) technickou špecifikáciou dokument, ktorý ustanovuje technické požiadavky, ktoré musí splni� tlakové zariadenie alebo zostava,
Ú

È. 2
O: 24
24. „harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma vymedzená v èlánku 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 1025/2012;
n.a.




Èl. 2 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) è. 1025/2012
È. 2
O: 25
25. „akreditácia“ je akreditácia vymedzená v èlánku 2 bode 10 nariadenia (ES) è. 765/2008;
n.a.




Èl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) è. 765/2008
È. 2
O: 26
26. „vnútroštátny akreditaèný orgán“ je vnútroštátny akreditaèný orgán vymedzený v èlánku 2 bode 11 nariadenia (ES) è. 765/2008;
n.a.




Èl. 2 ods. 11 nariadenia (ES) è. 765/2008
È. 2
O: 27
27. „posudzovanie zhody“ je postup preukázania, èi boli splnené základné bezpeènostné požiadavky pod¾a tejto smernice týkajúce sa tlakového zariadenia alebo zostáv;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: y
y) posudzovaním zhody postup preukázania, èi sú splnené základné bezpeènostné požiadavky týkajúce sa tlakového zariadenia alebo zostavy,
Ú

È. 2
O: 28
28. „orgán posudzovania zhody“ je subjekt vykonávajúci èinnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: z
z) orgánom posudzovania zhody právnická osoba vykonávajúca èinnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, certifikácie a inšpekcie,
Ú

È. 2
O: 29
29. „spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cie¾om je dosiahnutie vrátenia tlakového zariadenia alebo zostáv, ktoré sa už sprístupnili spotrebite¾om alebo iným používate¾om;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: aa
aa) spätným prevzatím každé opatrenie na dosiahnutie vrátenia tlakového zariadenia alebo zostavy, ktoré sa už sprístupnili používate¾ovi,
Ú

È. 2
O: 30
30. „stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cie¾om je zabráni� sprístupneniu tlakového zariadenia alebo zostáv v dodávate¾skom re�azci na trhu;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: ab
ab) stiahnutím z trhu každé opatrenie na zabránenie sprístupnenia na trhu tlakového zariadenia alebo zostavy v dodávate¾skom re�azci,
Ú

È. 2
O: 31
31. „oznaèenie CE“ je oznaèenie, ktorým výrobca uvádza, že tlakové zariadenie alebo zostava je v zhode s uplatnite¾nými požiadavkami stanovenými v harmonizaèných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestòovania;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: ac
ac) oznaèením CE oznaèenie, ktorým výrobca preukazuje, že tlakové zariadenie alebo zostava sú v zhode s uplatnite¾nými požiadavkami ustanovenými v harmonizaèných právnych predpisoch Európskej únie týkajúcich sa jeho umiestòovania,
Ú

È. 2
O: 32
32. „harmonizaèné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 2
P: ad
ad) harmonizaènými právnymi predpismi Európskej únie právne záväzné akty Európskej únie, ktoré harmonizujú podmienky uvádzania výrobkov na trh.
Ú

È. 3
O: 1
Èlánok 3
Sprístupnenie na trhu a uvedenie do prevádzky

1. Èlenské štáty podniknú všetky náležité opatrenia na zabezpeèenie toho, aby tlakové zariadenie a zostavy mohli by� sprístupnené na trhu a uvedené do prevádzky iba vtedy, ak spåòajú požiadavky tejto smernice, ak sú riadne namontované, udržiavané a používajú sa na stanovené úèely.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 3
O: 1
(1) Tlakové zariadenie a zostavu možno sprístupni� na trhu a uvies� do prevádzky, ak sú v súlade s týmto nariadením vlády, keï sú riadne namontované, udržiavané a používané na úèel, na ktorý sú urèené.
Ú

È. 3
O: 2
2. Táto smernica nemá vplyv na právo èlenských štátov stanovova� také požiadavky, ktoré môžu považova� za nevyhnutné na zabezpeèenie ochrany osôb, najmä pracovníkov, poèas používania príslušných tlakových zariadení alebo zostavy za predpokladu, že to nepredstavuje modifikáciu týchto zariadení alebo zostavy spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v tejto smernici.
D





È. 3
O: 3
3. Na obchodných ve¾trhoch, výstavách a podobných podujatiach èlenské štáty nebránia vystavovaniu tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré nevyhovujú požiadavkám tejto smernice, za predpokladu, že vidite¾né oznaèenie zrete¾ne udáva, že takéto tlakové zariadenie alebo zostavy nesmú by� sprístupnené na trhu a/ani uvedené do prevádzky, pokia¾ nebude uvedené do súladu s touto smernicou. Poèas predvádzania treba prija� náležité bezpeènostné opatrenia v súlade so všetkými požiadavkami stanovenými príslušným orgánom daného èlenského štátu, aby sa zaistila bezpeènos� osôb.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 3
O: 2
(2) Tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, môžu by� vystavené alebo predvádzané na ve¾trhoch, výstavách a podobných podujatiach, ak sú vidite¾ne oznaèené nápisom, ktorý zrete¾ne upozoròuje, že tlakové zariadenie alebo zostava nesmú by� sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky dovtedy, kým nie sú uvedené do súladu s týmto nariadením vlády. Pri predvádzaní sa musia vykona� potrebné opatrenia na zaistenie bezpeènosti osôb.
Ú

È. 4
O: 1
P: a
Èlánok 4
Technické požiadavky

1. Nasledujúce tlakové zariadenia musia vyhovova� základným bezpeènostným požiadavkám uvedeným v prílohe I:

a) nádoby s výnimkou nádob uvedených v písmene b) na:

i) plyny, skvapalnené plyny, plyny rozpustené pod tlakom, pary, ako aj tie kvapaliny, u ktorých tlak pár pri maximálnej prípustnej teplote je vyšší ako 0,5 baru nad normálnym atmosférickým tlakom (1 013 mbarov) v medziach nasledujúcich limitov:
— pre tekutiny v skupine 1 s objemom väèším ako 1 liter a súèinom PS a V väèším ako 25 barov/l alebo s tlakom vyšším ako 200 barov (príloha II, tabu¾ka 1);
— pre tekutiny v skupine 2 s objemom väèším ako 1 liter a súèinom PS a V väèším ako 50 barov/l alebo s tlakom PS vyšším ako 1 000 barov a všetky prenosné hasiace prístroje a f¾aše pre dýchacie prístroje (príloha II, tabu¾ka 2);

ii) kvapaliny s tlakom pár pri maximálne prípustnej teplote nižším ako 0,5 baru nad normálnym atmosférickým tlakom (1 013 mbarov) v medziach nasledujúcich limitov:
— pre tekutiny v skupine 1 s objemom väèším ako 1 liter a súèinom PS a V väèším ako 200 barov/l alebo s tlakom vyšším ako 500 barov (príloha II, tabu¾ka 3);
— pre tekutiny v skupine 2 s tlakom PS väèším ako 10 barov a súèinom PS a V väèším ako 10 000 barov/l alebo s tlakom PS vyšším ako 1 000 barov (príloha II, tabu¾ka 4);
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 1
P: a
(1) Základné bezpeènostné požiadavky musia spåòa� tieto tlakové zariadenia:

a) nádoba okrem nádoby uvedenej v písmene b) na

1. plyny, skvapalnené plyny, plyny rozpustené pod tlakom, pary a kvapaliny, pri ktorých tlak pár pri najvyššej dovolenej pracovnej teplote je vyšší ako normálny atmosférický tlak (1 013 mbar) o viac ako 0,5 bar, a to na

1a. tekutiny zaradené do 1. skupiny s objemom väèším ako 1 liter a bezpeènostným súèinom väèším ako 25 bar × L alebo s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 200 bar (príloha è. 2, graf è. 1),

1b. tekutiny zaradené do 2. skupiny s objemom väèším ako 1 liter a bezpeènostným súèinom väèším ako 50 bar × L alebo s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 1 000 bar vrátane prenosných hasiacich prístrojov a fliaš pre dýchacie prístroje (príloha è. 2, graf è. 2),

2. kvapaliny, pri ktorých tlak pár pri najvyššej dovolenej pracovnej teplote je vyšší ako normálny atmosférický tlak (1 013 mbar) najviac o 0,5 bar, a to na

2a. tekutiny zaradené do 1. skupiny s objemom väèším ako 1 liter a bezpeènostným súèinom väèším ako 200 bar × L alebo s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 500 bar (príloha è. 2, graf è. 3),

2b. tekutiny zaradené do 2. skupiny s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 10 bar a bezpeènostným súèinom väèším ako 10 000 bar × L alebo s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 1 000 bar (príloha è. 2, graf è. 4),
Ú

È. 4
O: 1
P: b
b) vykurované alebo inak vyhrievané tlakové zariadenia s rizikom prehriatia urèené na výrobu pary alebo horúcej vody pri teplotách vyšších ako 110 °C s objemom väèším ako 2 litre a všetky tlakové hrnce (príloha II, tabu¾ka 5);
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 1
P: b
b) vykurované alebo inak vyhrievané tlakové zariadenie s rizikom prehriatia urèené na výrobu pary alebo horúcej vody pri teplote vyššej ako 110 C s objemom väèším ako 2 litre a všetky tlakové hrnce (príloha è. 2, graf è. 5),
Ú

È. 4
O: 1
P: c
c) potrubia urèené pre:
i) plyny, skvapalnené plyny, plyny rozpustené pod tlakom, pary, ako aj tie kvapaliny, pri ktorých tlak pár pri maximálne prípustnej teplote je vyšší ako 0,5 baru nad normálnym atmosférickým tlakom (1 013 mbarov) v medziach nasledujúcich limitov:
— pre tekutiny v skupine 1 s DN väèším ako 25 (príloha II, tabu¾ka 6),
— pre tekutiny v skupine 2 s DN väèším ako 32 a súèinom PS a DN väèším ako 1 000 barov (príloha II, tabu¾ka 7);
ii) kvapaliny s tlakom pár pri maximálne prípustnej teplote nižším ako 0,5 baru nad normálnym atmosférickým tlakom (1 013 mbarov) v medziach nasledujúcich limitov:
— pre tekutiny v skupine 1 s DN väèším ako 25 a súèinom PS a DN väèším ako 2 000 barov (príloha II, tabu¾ka 8),
— pre tekutiny v skupine 2 s PS väèším ako 10 barov a DN väèším ako 200 a so súèinom PS a DN väèším ako 5 000 barov (príloha II, tabu¾ka 9);
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 1
P: c
c) potrubie urèené na

1. plyny, skvapalnené plyny, plyny rozpustené pod tlakom, pary a kvapaliny, pri ktorých tlak pár pri najvyššej dovolenej pracovnej teplote je vyšší ako normálny atmosférický tlak (1 013 mbar) o viac ako 0,5 bar, a to na

1a. tekutiny zaradené do 1. skupiny s menovitým rozmerom väèším ako DN 25 (príloha è. 2, graf è. 6),

1b. tekutiny zaradené do 2. skupiny s menovitým rozmerom väèším ako DN 32 a súèinom najvyššieho dovoleného pracovného tlaku a menovitého rozmeru väèším ako 1 000 bar (príloha è. 2, graf è. 7),

2. tekutiny zaradené do 2. skupiny s menovitým rozmerom väèším ako DN 32 a súèinom najvyššieho dovoleného pracovného tlaku a menovitého rozmeru väèším ako 1 000 bar (príloha è. 2, graf è. 7),

2a. tekutiny zaradené do 1. skupiny s menovitým rozmerom väèším ako DN 25 a súèinom najvyššieho dovoleného pracovného tlaku a menovitého rozmeru väèším ako 2 000 bar (príloha è. 2, graf è. 8),

2b. tekutiny zaradené do 2. skupiny s najvyšším dovoleným pracovným tlakom vyšším ako 10 bar,  menovitým rozmerom väèším ako 200 a súèinom najvyššieho dovoleného pracovného tlaku a menovitého rozmeru väèším ako 5 000 bar (príloha è. 2, graf è. 9),
Ú

È. 4
O: 1
P: d
d) bezpeènostné a tlakové príslušenstvo urèené pre zariadenie upravené v písmenách a), b) a c) vrátane prípadov, keï je toto zariadenie zabudované do zostavy.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 1
P: d
d) bezpeènostné príslušenstvo a tlakové príslušenstvo urèené pre zariadenia uvedené v písmenách a) až c) vrátane týchto zariadení vèlenených do zostavy.
Ú

È. 4
O: 2
V: 1
P: a
2. Nasledujúce zostavy, ktoré zahàòajú aspoò jednu èas� tlakového zariadenia, na ktoré sa vz�ahuje odsek 1, musia spåòa� základné bezpeènostné požiadavky uvedené v prílohe I:
a) zostavy urèené na výrobu pary alebo horúcej vody pri teplote vyššej ako 110 °C obsahujúce aspoò jednu èas� vyhrievaných alebo inak ohrievaných tlakových zariadení, ktoré predstavujú nebezpeèenstvo prehriatia;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 2
P: a
(2) Základné bezpeènostné požiadavky musí spåòa� zostava, ktorá obsahuje najmenej jedno tlakové zariadenie uvedené v odseku 1 a ktorá
a) je urèená na výrobu pary alebo horúcej vody pri teplote vyššej ako 110 C obsahujúca aspoò jedno vykurované alebo inak vyhrievané tlakové zariadenie s rizikom prehriatia,
Ú

È. 4
O: 2
V: 1
P: b
b) zostavy, ktoré nie sú uvedené v písmene a), ak ich výrobca hodlá sprístupni� na trhu a uvies� do prevádzky ako zostavy.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 2
P: b

b) nie je uvedená v písmene a), ak ju výrobca zamýš¾a sprístupni� na trhu a uvies� do prevádzky ako zostavu.
Ú

È. 4
O: 2
V: 2
Odchylne od prvého pododseku zostavy urèené na výrobu teplej vody pri teplotách nižších ako 110 °C, do ktorých sa ruène prikladá tuhé palivo a majú súèin PS·V väèší ako 50 barov/l, musia spåòa� základné bezpeènostné požiadavky uvedené v bodoch 2.10, 2.11, 3.4, 5 a) a 5 d) prílohy I.

Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 3
(3) Základné bezpeènostné požiadavky uvedené v prílohe è. 1 bodoch 2.10., 2.11., 3.4., 5.2. písm. a) a d) musí spåòa� zostava urèená na výrobu teplej vody pri teplote nižšej ako 110 C, ktorá je vykurovaná tuhým palivom dodávaným ruène a má bezpeènostný súèin väèší ako 50 bar × L.


È. 4
O: 3
3. Tlakové zariadenia a zostavy, ktoré nepresahujú limity uvedené v písmenách a), b) a c) odseku 1 a v odseku 2 alebo sa im rovnajú, sa navrhujú a vyrábajú v súlade so správnou inžinierskou praxou èlenského štátu, aby sa zaistilo ich bezpeèné používanie. K tlakovým zariadeniam a zostavám sa musí priloži� príslušný návod na použitie.

Bez toho, aby boli dotknuté ïalšie uplatnite¾né harmonizaèné právne predpisy Únie stanovujúce umiestòovanie oznaèenia, takéto zariadenia alebo zostavy nemajú oznaèenie CE uvedené v èlánku 18.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 4
(4) Tlakové zariadenie a zostava, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2, musia by� navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou inžinierskou praxou, aby sa zabezpeèilo ich bezpeèné používanie. S tlakovým zariadením a zostavou pod¾a prvej vety musí by� dodaný návod na používanie a na tomto tlakovom zariadení a tejto zostave nesmie by� umiestnené oznaèenie CE.
Ú

È. 5
O: 1
Èlánok 5
Vo¾ný pohyb

1. Èlenské štáty z dôvodov rizík spôsobených tlakom nezakážu, neobmedzia ani nezabránia, aby sa tlakové zariadenia alebo zostavy, ktoré sú v súlade s touto smernicou, sprístupnili na trhu alebo uviedli do prevádzky za podmienok špecifikovaných výrobcom.

Èlenské štáty z dôvodov rizík spôsobených tlakom nezakážu, neobmedzia ani nezabránia, aby sa tlakové zariadenia alebo zostavy, ktoré sú v súlade s èlánkom 4 ods. 3, sprístupnili na trhu alebo uviedli do prevádzky.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 5
Sprístupnenie tlakového zariadenia alebo zostavy na trhu alebo ich uvedenie do prevádzky za podmienok urèených výrobcom nemožno zakáza�, obmedzi� alebo im bráni� z dôvodu rizika vyplývajúceho z tlaku, ak je tlakové zariadenie alebo zostava v súlade s týmto nariadením vlády.
Ú

È. 5
O: 2
2. Keï èlenský štát ustanovil inšpektorát používate¾ov v súlade s požiadavkami uvedenými v èlánku 25, nesmie z dôvodov rizík spôsobených tlakom zakáza�, obmedzi� alebo bráni� tomu, aby za podmienok stanovených v èlánku 16 boli umiestòované na trhu alebo uvádzané do prevádzky tlakové zariadenia alebo zostavy, ktorých zhodu posúdil inšpektorát používate¾ov iného èlenského štátu v súlade s požiadavkami uvedenými v èlánku 25.
D





È. 5
O: 3
3. Èlenské štáty môžu v rozsahu nevyhnutnom pre bezpeèné a správne používanie tlakových zariadení alebo zostáv požadova�, aby sa im informácie uvedené v bodoch 3.3 a 3.4 prílohy I poskytli v úradnom jazyku(-och) Únie, ktorý môže urèi� èlenský štát, v ktorom sa zariadenie alebo zostava sprístupní na trhu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.3.1.





























Bod 3.3.2.












3.4.
















§ 6
P: k
Výrobca okrem oznaèenia CE pod¾a § 17 a 18 a informácií pod¾a § 6 písm. j) a § 8 písm. e) poskytne tieto údaje a informácie:
a) o každom tlakovom zariadení
1. rok výroby,
2. identifikáciu tlakového zariadenia pod¾a jeho charakteru, najmä typu, série alebo výrobnej dávky a výrobného èísla,
3. základné najvyššie dovolené parametre a najnižšie dovolené parametre,
b) o tlakovom zariadení pod¾a typu aj ïalšie informácie potrebné na bezpeènú montáž, prevádzku, používanie, údržbu a pravidelné kontroly, najmä
1. objem V v litroch (L),
2. menovitý rozmer  potrubia (DN),
3. použitý skúšobný tlak PT v baroch (bar),
4. dátum vykonania skúšky,
5. tlak, na ktorý je nastavené bezpeènostné zariadenie v baroch (bar),
6. výkon tlakového zariadenia v kilowattoch (kW),
7. napájacie napätie vo voltoch (V),
8. predpokladané použitie,
9. plniaci pomer (v kg/L),
10. najvyššia hmotnos� náplne v kilogramoch (kg),
11. hmotnos� prázdneho tlakového zariadenia (v kilogramoch (kg),
12. skupina tekutiny,
c) výstrahy umiestnené na tlakovom zariadení a upozoròujúce na nesprávne používanie, ktoré možno odôvodnene predpoklada�.

3.3.2. Informácie pod¾a bodu 3.3.1. musia by� umiestnené  priamo na tlakovom zariadení alebo na štítku, ktorý je k nemu pripevnený,  alebo
a) uvedené, ak je to vhodné, v príslušnej dokumentácii, aby sa predišlo opakovanému oznaèeniu jednotlivých èastí, najmä èastí potrubia urèených pre tú istú zostavu,
b) umiestnené na štítku spojenom s tlakovým zariadením, ak sa informácie majú umiestni� na príliš malé tlakové zariadenie, najmä na príslušenstvo,
c) informácie o náplni a výstrahách pod¾a bodu 3.3.1. možno uvies� na etikete alebo inom vhodnom prostriedku, ak je zaruèené, že sú èitate¾né.

3.4. S tlakovým zariadením sprístupneným na trhu musí by� dodaný návod na používanie s prevádzkovými pokynmi pre používate¾a, ktorý musí obsahova�
a) bezpeènostné pokyny týkajúce sa
1. montáže vrátane zostavenia rôznych èasti tlakového zariadenia,
2. uvedenia do prevádzky,
3. používania, 
4. údržby vrátane kontrol vykonávaných používate¾om,
b) údaje a informácie pod¾a bodu 3.3. okrem oznaèenia série, a k návodu na používanie musí by� priložená technická dokumentácia, výkresy a grafy, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie týchto pokynov,
c) upozornenia na riziká pod¾a bodu 1.3., ktoré vyplývajú z nesprávneho používania tlakového zariadenia a z urèitých vlastností návrhu pod¾a bodu 2.2.3., ak je to potrebné.

Výrobca je povinný...
k) zabezpeèi� dodanie návodu na používanie a bezpeènostných pokynov pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.3. a 3.4. k tlakovému zariadeniu alebo zostave pod¾a § 4 ods. 1 až 3 v štátnom jazyku; návod na používanie a bezpeènostné pokyny musia by� jasné, zrozumite¾né a ¾ahko pochopite¾né,
Ú

KAPITOLA 2
POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV






È. 6
O: 1
V: 1
Èlánok 6
Povinnosti výrobcov

1. Výrobcovia pri uvádzaní svojich tlakových zariadení alebo zostáv uvedených v èlánku 4 ods. 1 a ods. 2 na trh alebo pri ich používaní na vlastné úèely zabezpeèia, aby tieto tlakové zariadenia alebo zostavy boli navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými bezpeènostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: a
Výrobca je povinný
a) zabezpeèi� pri uvedení tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 1 až 3 na trh alebo pri ich používaní na vlastné úèely, aby boli navrhnuté a vyrobené pod¾a základných bezpeènostných požiadaviek,

Ú

È. 6
O: 1
V: 2
Výrobcovia pri uvádzaní svojich tlakových zariadení alebo zostáv uvedených v èlánku 4 ods. 3 na trh alebo pri ich používaní na vlastné úèely zabezpeèia, aby tieto tlakové zariadenia alebo zostavy boli navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou technickou praxou èlenského štátu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: b
b) zabezpeèi� pri uvedení tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 4 na trh alebo ich používaní na vlastné úèely, aby boli navrhnuté a vyrobené pod¾a správnej inžinierskej praxe,
Ú

È. 6
O: 2
V: 1
2. V prípade tlakových zariadení alebo zostáv uvedených v èlánku 4 ods. 1 a ods. 2 výrobcovia vypracujú technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe III a vykonajú alebo nechajú vykona� príslušný postup posudzovania zhody uvedený v èlánku 14.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: c,d
c) vypracova� pre tlakové zariadenie alebo zostavu pod¾a § 4 ods. 1 až 3 technickú dokumentáciu pod¾a prílohy è. 3,
d) vykona� alebo necha� vykona� príslušný postup posudzovania zhody pod¾a § 14,
Ú

È. 6
O: 2
V: 2
Ak sa postupom uvedeným v prvom pododseku tohto odseku preukáže, že tlakové zariadenie alebo zostavy uvedené v èlánku 4 ods. 1 a ods. 2 spåòajú uplatnite¾né požiadavky, výrobcovia vydajú EÚ vyhlásenie o zhode a na tlakové zariadenie alebo zostavy umiestnia oznaèenie CE.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: e
e) vyda� EÚ vyhlásenie o zhode pre tlakové zariadenie alebo zostavu a umiestni� oznaèenie CE na tlakové zariadenie alebo zostavu, ak sa postupom posudzovania zhody pod¾a § 14 preukáže, že tlakové zariadenie alebo zostava pod¾a § 4 ods. 1 až 3 spåòajú uplatnite¾né základné bezpeènostné požiadavky,
Ú

È. 6
O: 3
3. Výrobcovia uchovávajú technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode poèas 10 rokov od uvedenia tlakového zariadenia alebo zostáv na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: f
f) uchováva� technickú dokumentáciu a EÚ vyhlásenie o zhode desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia alebo zostavy na trh,
Ú

È. 6
O: 4
V: 1,2
4. Výrobcovia zabezpeèia zavedenie postupov v sériovej výrobe, aby bola zachovaná zhoda s touto smernicou. Zmeny v návrhu alebo vo vlastnostiach tlakového zariadenia alebo zostáv a zmeny v harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda tlakového zariadenia alebo zostáv, sa náležite zoh¾adnia.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: g
g) uplatòova� postupy na zachovanie súladu sériovej výroby s týmto nariadením vlády a zoh¾adni� zmeny návrhu alebo vlastností tlakového zariadenia alebo zostavy a zmeny harmonizovaných noriem alebo iných technických špecifikácií, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda tlakového zariadenia alebo zostavy,
Ú

È. 6
O: 4
V: 3
Ak je to potrebné vzh¾adom na riziko, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostavy, výrobcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpeènosti spotrebite¾ov a iných používate¾ov skúšku na základe vzorky tlakového zariadenia alebo zostáv sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register s�ažností a spätných prevzatí tlakového zariadenia alebo zostáv, ktoré nie sú v zhode, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: h
h) vykona� skúšku vzorky tlakového zariadenia alebo zostavy sprístupnených na trhu v záujme bezpeènosti a ochrany zdravia používate¾ov, ak je to potrebné vzh¾adom na riziko, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, prešetrova� podnety týkajúce sa nesúladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády, vies� evidenciu týchto podnetov a evidenciu spätných prevzatí nevyhovujúcich tlakových zariadení alebo zostáv a informova� o tom distribútora,
Ú

È. 6
O: 5
5. Výrobcovia zabezpeèia, aby bolo na ich tlakových zariadeniach alebo zostavách umiestnené typové alebo sériové èíslo, príp. èíslo šarže alebo akýko¾vek iný prvok, ktorý umožní identifikáciu tlakového zariadenia, alebo ak to rozmer èi povaha tlakového zariadenia alebo zostavy neumožòujú, aby sa požadované informácie uviedli na obale alebo v sprievodnej dokumentácii zariadenia.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: i
i) zabezpeèi� na tlakovom zariadení alebo zostave umiestnenie typového èísla, sériového èísla alebo výrobného èísla alebo iného prvku, ktorý zabezpeèí ich identifikáciu, alebo, ak to neumožòuje ve¾kos� alebo povaha tlakového zariadenia alebo zostavy, uvies� príslušné informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k tlakovému zariadeniu alebo zostave,
Ú

È. 6
O: 6
6. Výrobcovia buï na tlakovom zariadení alebo zostave, alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v sprievodnej dokumentácii tlakového zariadenia alebo zostavy uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktova�. Adresa uvádza jedno miesto, na ktorom možno výrobcu kontaktova�. Kontaktné údaje sú v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre spotrebite¾ov, iných používate¾ov a orgány doh¾adu nad trhom.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: j
j) uvies� na tlakovom zariadení alebo zostave, a ak to nie je možné, na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k tlakovému zariadeniu alebo zostave v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo svoju ochrannú známku a adresu, na ktorej ho možno kontaktova�,
Ú

È. 6
O: 7
V: 1
7. Výrobcovia zabezpeèia, aby sa spolu s tlakovým zariadením alebo zostavami uvedenými v èlánku 4 ods. 1 a 2 dodal návod na použitie a bezpeènostné pokyny v súlade s bodmi 3.3 a 3.4 prílohy I v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre spotrebite¾ov a iných používate¾ov pod¾a urèenia príslušného èlenského štátu. Tento návod a bezpeènostné pokyny musia by� jasné, zrozumite¾né a ¾ahko pochopite¾né.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: k
k) zabezpeèi� dodanie návodu na používanie a bezpeènostných pokynov pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.3. a 3.4. k tlakovému zariadeniu alebo zostave pod¾a § 4 ods. 1 až 3 v štátnom jazyku; návod na používanie a bezpeènostné pokyny musia by� jasné, zrozumite¾né a ¾ahko pochopite¾né,
Ú

È. 6
O: 7
V: 2
Výrobcovia zabezpeèia, aby sa spolu s tlakovým zariadením alebo zostavami uvedenými v èlánku 4 ods. 3 dodal návod na použitie a bezpeènostné pokyny v súlade s èlánkom 4 ods. 3 v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre spotrebite¾ov a iných používate¾ov pod¾a urèenia príslušného èlenského štátu. Tento návod a bezpeènostné pokyny musia by� jasné, zrozumite¾né a ¾ahko pochopite¾né.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: l
l) zabezpeèi� dodanie návodu na používanie a bezpeènostných pokynov k tlakovému zariadeniu alebo zostave pod¾a § 4 ods. 4 v štátnom jazyku; návod na používanie a bezpeènostné pokyny musia by� jasné, zrozumite¾né a ¾ahko pochopite¾né,
Ú

È. 6
O: 8
8. Výrobcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnieva� sa, že tlakové zariadenie alebo zostavy, ktoré uviedli na trh, nie sú v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia na uvedenie tohto tlakového zariadenia alebo týchto zostáv do zhody, v prípade potreby ho stiahnu z trhu alebo prevezmú spä�. Okrem toho v prípade, že tlakové zariadenie alebo zostavy predstavujú riziko, výrobcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány èlenských štátov, v ktorých bolo toto tlakové zariadenie alebo tieto zostavy sprístupnené na trhu, prièom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchko¾vek prijatých nápravných opatreniach.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: m
m) prija� bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie na dosiahnutie zhody tlakového zariadenia alebo zostavy, stiahnu� ich z trhu alebo prevzia� ich spä�, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva�, že tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh, nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, a ak tlakové zariadenie alebo zostava predstavuje riziko, bezodkladne o tom informova� orgán doh¾adu nad trhom (ïalej len „orgán doh¾adu“) èlenského štátu, v ktorom tlakové zariadenie alebo zostavu sprístupnil na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
Ú

È. 6
O: 9
9. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu výrobcovia poskytnú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody tlakového zariadenia alebo zostáv s touto smernicou v jazyku ¾ahko zrozumite¾nom tomuto orgánu. Uvedené informácie a dokumentácia sa môžu predloži� v tlaèenej alebo elektronickej podobe. Na žiados� uvedeného orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktorú uviedli na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: n
n) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.
Ú

È. 7
O: 1
Èlánok 7
Splnomocnení zástupcovia

1. Výrobca môže písomným splnomocnením urèi� splnomocneného zástupcu.

Povinnosti stanovené v èlánku 6 ods. 1 a povinnos� vypracova� technickú dokumentáciu pod¾a èlánku 6 ods. 2 nesmú by� súèas�ou splnomocnenia splnomocneného zástupcu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 7
O: 1
(1) Výrobca môže písomným splnomocnením urèi� splnomocneného zástupcu na plnenie povinností ustanovených v § 6 písm. d) až n).
Ú

È. 7
O: 2
P: a
2. Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie umožòuje splnomocnenému zástupcovi minimálne:
a) uchováva� EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu pre potreby vnútroštátnych orgánov doh¾adu nad trhom poèas 10 rokov od uvedenia tlakového zariadenia alebo zostavy na trh;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 7
O: 2
P: a
(2) Splnomocnený zástupca plní povinnosti v rozsahu uvedenom v splnomocnení pod¾a odseku 1. Obsahom splnomocnenia musí by� najmenej povinnos�
a) ma� k dispozícii pre orgán doh¾adu EÚ vyhlásenie o zhode a technickú dokumentáciu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia alebo zostavy na trh,
Ú

È. 7
O: 2
P: b
b) na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnú� tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody tlakového zariadenia alebo zostavy;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 7
O: 2
P: b
b) poskytova� orgánu doh¾adu na základe jeho žiadosti informácie a dokumentáciu potrebné na preukázanie zhody tlakového zariadenia alebo zostavy,
Ú

È. 7
O: 2
P: c
c) spolupracova� s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na ich žiados� pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, na ktoré sa vz�ahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 7
O: 2
P: c
c) spolupracova� s orgánom doh¾adu na základe jeho žiadosti pri každom opatrení prijatom s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, na ktoré sa vz�ahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.
Ú

È. 8
O: 1
Èlánok 8
Povinnosti dovozcov

1. Dovozcovia sú povinní uvies� na trh iba vyhovujúce tlakové zariadenie alebo zostavy.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: a
Dovozca je povinný
a) uvádza� na trh len tlakové zariadenie alebo zostavu, ktoré sú v súlade s týmto nariadením vlády,
Ú

È. 8
O: 2
V: 1,2
2. Pred uvedením tlakového zariadenia alebo zostáv uvedených v èlánku 4 ods. 1 a ods. 2 na trh dovozcovia zabezpeèia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody v súlade s èlánkom 14. Zabezpeèia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby bolo na tlakovom zariadení alebo zostavách umiestnené oznaèenie CE, aby sa s tlakovým zariadením alebo zostavami dodal návod na použitie a bezpeènostné pokyny v súlade s bodmi 3.3 a 3.4 prílohy I a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v èlánku 6 ods. 5 a 6.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: b
b) zabezpeèi� pred uvedením tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 1 až 3 na trh, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody pod¾a § 14, vypracoval technickú dokumentáciu, umiestnil na tlakovom zariadení alebo zostave oznaèenie CE, dodal s nimi návody na používanie a bezpeènostné pokyny pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.3. a 3.4. a splnil povinnosti pod¾a § 6 písm. i) a j),
Ú

È. 8
O: 2
V: 3
Pred uvedením na trh tlakového zariadenia alebo zostáv uvedených v èlánku 4 ods. 3 dovozcovia zabezpeèia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby sa s tlakovým zariadením alebo zostavami dodal príslušný návod na použitie a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v èlánku 6 ods. 5 a 6.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: c
c) zabezpeèi� pred uvedením tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 4 na trh, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, dodal s nimi príslušné návody na používanie a  splnil povinnosti pod¾a § 6 písm. i) a j),
Ú

È. 8
O: 2
V: 4,5
Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnieva� sa, že tlakové zariadenie alebo zostava nie sú v zhode so základnými bezpeènostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie uvies� tlakové zariadenie alebo zostavu na trh, kým sa v prípade tohto tlakového zariadenia alebo zostáv nedosiahne zhoda s touto smernicou. Navyše ak tlakové zariadenie alebo zostava predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány doh¾adu nad trhom.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: d
d) neuvies� tlakové zariadenie alebo zostavu pod¾a § 4 ods. 1 až 3 na trh, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva�, že tlakové zariadenie alebo zostava nie je v súlade so základnými bezpeènostnými požiadavkami, dovtedy, kým sa nedosiahne zhoda s týmto nariadením vlády, a ak tlakové zariadenie alebo zostava predstavuje riziko, informova� o tom výrobcu a orgán doh¾adu,
Ú

È. 8
O: 3
3. Dovozcovia na tlakovom zariadení alebo zostave, alebo, ak to nie je možné, na obale alebo v sprievodnej dokumentácii tlakového zariadenia alebo zostavy uvedú svoje meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a poštovú adresu, na ktorej sa s nimi možno skontaktova�. Kontaktné údaje sú v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre spotrebite¾ov, iných používate¾ov a orgány doh¾adu nad trhom.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: e
e) uvies� na tlakovom zariadení alebo zostave, a ak to nie je možné, na obale alebo v sprievodnej dokumentácii k tlakovému zariadeniu alebo zostave v štátnom jazyku svoje obchodné meno alebo svoju ochrannú známku a  adresu, na ktorej ho možno kontaktova�,
Ú

È. 8
O: 4
V: 1
4. Dovozcovia zabezpeèia, aby sa spolu s tlakovým zariadením alebo zostavami uvedenými v èlánku 4 ods. 1 a 2 dodal návod na použitie a bezpeènostné pokyny v súlade s bodmi 3.3 a 3.4 prílohy I v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre spotrebite¾ov a iných používate¾ov pod¾a urèenia príslušného èlenského štátu.


N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: f
f) zabezpeèi� dodanie návodu na používanie a bezpeènostných pokynov pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.3. a 3.4. k tlakovému zariadeniu alebo zostave pod¾a § 4 ods. 1 až 3 v štátnom jazyku,
Ú

È. 8
O: 4
V: 2
Dovozcovia zabezpeèia, aby sa spolu s tlakovým zariadením alebo zostavou uvedenými v èlánku 4 ods. 3 dodal návod na použitie a bezpeènostné pokyny v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný spotrebite¾om a iným používate¾om pod¾a urèenia dotknutého èlenského štátu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: g
g) zabezpeèi� dodanie návodu na používanie a bezpeènostných pokynov k tlakovému zariadeniu alebo zostave pod¾a § 4 ods. 4 v štátnom jazyku,
Ú

È. 8
O: 5
5. Dovozcovia zabezpeèia, aby v èase, keï nesú za tlakové zariadenie alebo zostavy uvedené v èlánku 4 ods. 1 a 2 zodpovednos�, podmienky ich uskladnenia alebo dopravy neohrozovali ich zhodu so základnými bezpeènostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: h
h) zabezpeèi�, aby podmienky skladovania alebo dopravy neohrozovali súlad tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 1 až 3 so základnými bezpeènostnými požiadavkami, dovtedy, kým zodpovedá za tlakové zariadenie alebo zostavu,
Ú

È. 8
O: 6
6. Ak je to potrebné vzh¾adom na riziko, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostavy, dovozcovia vykonávajú v záujme ochrany zdravia a bezpeènosti spotrebite¾ov a iných používate¾ov skúšku na základe vzorky tlakového zariadenia alebo zostáv sprístupnených na trhu, vykonávajú šetrenia a v prípade potreby vedú register s�ažností a spätných prevzatí tlakového zariadenia alebo zostáv, ktoré nie sú v zhode, a o každom takomto monitorovaní informujú distribútorov.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: i
i) vykona� skúšku vzorky tlakového zariadenia alebo zostavy sprístupnených na trhu v záujme bezpeènosti a ochrany zdravia používate¾ov, ak je to potrebné vzh¾adom na riziko, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, prešetrova� podnety týkajúce sa nesúladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády, vies� evidenciu týchto podnetov a evidenciu spätných prevzatí nevyhovujúcich tlakových zariadení alebo zostáv a informova� o tom distribútora,
Ú

È. 8
O: 7
7. Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnieva� sa, že tlakové zariadenia alebo zostavy, ktoré uviedli na trh, nie sú v zhode s touto smernicou, bezodkladne prijmú nápravné opatrenia na uvedenie tohto tlakového zariadenia alebo zostáv do zhody, v prípade potreby ho stiahnu z trhu alebo prevezmú spä�. Okrem toho v prípade, že tlakové zariadenie alebo zostava predstavuje riziko, dovozcovia o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány èlenských štátov, v ktorých boli tlakové zariadenie alebo zostava sprístupnené na trhu, prièom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchko¾vek prijatých nápravných opatreniach.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: j
j) prija� bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie na dosiahnutie zhody tlakového zariadenia alebo zostavy, stiahnu� ich z trhu alebo prevzia� ich spä�, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva�, že tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh, nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, a ak tlakové zariadenie alebo zostava predstavuje riziko, bezodkladne o tom informova� orgán doh¾adu èlenského štátu, v ktorom tlakové zariadenie alebo zostavu sprístupnil na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
Ú

È. 8
O: 8
8. Dovozcovia majú k dispozícii pre orgány doh¾adu nad trhom poèas 10 rokov od uvedenia tlakového zariadenia alebo zostavy na trh kópiu EÚ vyhlásenia o zhode a zabezpeèia, aby bola týmto orgánom na ich žiados� sprístupnená technická dokumentácia.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: k
k) ma� k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia alebo zostavy na trh a zabezpeèi�, aby bola orgánu doh¾adu na jeho žiados� sprístupnená technická dokumentácia,
Ú

È. 8
O: 9
9. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu dovozcovia poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody tlakového zariadenia alebo zostavy v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre tento orgán. Uvedené informácie a dokumentácia sa môžu predloži� v tlaèenej alebo elektronickej podobe. Na žiados� uvedeného orgánu s ním dovozcovia spolupracujú pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedli na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 8
P: l
l) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.
Ú

È. 9
O: 1
Èlánok 9
Povinnosti distribútorov

1. Pri sprístupòovaní tlakového zariadenia alebo zostáv na trhu distribútori konajú s náležitou pozornos�ou vo vz�ahu k požiadavkám tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 9
P: a
Distribútor je povinný
a) plni� s náležitou pozornos�ou povinnosti ustanovené týmto nariadením vlády pri sprístupòovaní tlakového zariadenia alebo zostavy na trhu,
Ú

È. 9
O: 2
V: 1
2. Pred sprístupnením tlakového zariadenia alebo zostáv uvedených v èlánku 4 ods. 1 a 2 na trhu distribútori overujú, èi je na tlakovom zariadení alebo zostave umiestnené oznaèenie CE, èi je spolu s tlakovým zariadením alebo zostavou dodaná požadovaná dokumentácia, návod na použitie a bezpeènostné informácie v súlade s bodmi 3.3 a 3.4 prílohy I v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre spotrebite¾ov a iných používate¾ov v èlenskom štáte, v ktorom sa tlakové zariadenie alebo zostava sprístupòuje na trhu, a èi výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v èlánku 6 ods. 5 a 6 a v èlánku 8 ods. 3.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 9
P: b
b) overi� pred sprístupnením tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 1 až 3 na trhu, èi
1. je na nich umiestnené oznaèenie CE,
2. je s nimi dodaná požadovaná sprievodná dokumentácia, návod na používanie a bezpeènostné pokyny pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.3. a 3.4. v štátnom jazyku,
3. výrobca splnil povinnosti ustanovené v § 6 písm. i) a j),
4. dovozca splnil povinnos� ustanovenú v § 8 písm. e),
Ú

È. 9
O: 2
V: 2,3
Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnieva� sa, že tlakové zariadenie alebo zostavy nie sú v zhode so základnými bezpeènostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie sprístupni� tlakové zariadenie alebo zostavu na trhu, pokia¾ toto tlakové zariadenie alebo zostava nebudú v zhode s touto smernicou. Navyše, ak tlakové zariadenie alebo zostava predstavujú riziko, distribútor o tom informuje výrobcu alebo dovozcu, ako aj orgány doh¾adu nad trhom.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 9
P: c
c) nesprístupni� tlakové zariadenie alebo zostavu pod¾a § 4 ods. 1 až 3 na trhu, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva�, že tlakové zariadenie alebo zostava nie sú v súlade so základnými bezpeènostnými požiadavkami, dovtedy, kým sa nedosiahne ich zhoda, a ak tlakové zariadenie alebo zostava predstavujú riziko, informova� o tom výrobcu alebo dovozcu a orgán doh¾adu,


È. 9
O: 2
V: 4
Pred sprístupnením tlakového zariadenia alebo zostavy uvedených v èlánku 4 ods. 3 na trhu distribútori overujú, èi je spolu s týmto tlakovým zariadením alebo zostavou dodaný príslušný návod na použitie v jazyku, ktorý je ¾ahko zrozumite¾ný pre spotrebite¾ov a iných používate¾ov v èlenskom štáte, v ktorom sa toto tlakové zariadenie alebo zostava sprístupòujú na trhu, a èi výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v èlánku 6 ods. 5 a 6 a v èlánku 8 ods. 3.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 9
P: d
d) overi� pred sprístupnením tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 4 na trhu, èi
1. je s nimi dodaný návod na používanie v štátnom jazyku,
2. výrobca splnil povinnosti ustanovené v § 6 písm. i) a j),
3. dovozca splnil povinnos� ustanovenú v § 8 písm. e),


È. 9
O: 3
3. Distribútori zabezpeèia, aby v èase, keï nesú za tlakové zariadenie alebo zostavy uvedené v èlánku 4 ods. 1 a 2 zodpovednos�, podmienky ich uskladnenia alebo dopravy neohrozovali ich súlad so základnými bezpeènostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 9
P: e
e) zabezpeèi�, aby podmienky skladovania alebo dopravy neohrozovali súlad tlakového zariadenia alebo zostavy pod¾a § 4 ods. 1 až 3 so základnými bezpeènostnými požiadavkami, dovtedy, kým zodpovedá za tlakové zariadenie alebo zostavu,
Ú

È. 9
O: 4
4. Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnieva� sa, že tlakové zariadenie alebo zostavy, ktoré sprístupnili na trhu, nie sú v zhode s touto smernicou, zabezpeèia prijatie nevyhnutných nápravných opatrení na uvedenie tlakového zariadenia alebo zostavy do zhody, v prípade potreby ho stiahnu z trhu alebo prevezmú spä�. Okrem toho v prípade, že tlakové zariadenie alebo zostavy predstavujú riziko, distribútori o tom bezodkladne informujú príslušné vnútroštátne orgány èlenských štátov, v ktorých boli tlakové zariadenie alebo zostavy sprístupnené na trhu, prièom uvedú podrobnosti najmä o nezhode a o akýchko¾vek prijatých nápravných opatreniach.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 9
P: f
f) prija� bezodkladne nevyhnutné nápravné opatrenie na dosiahnutie zhody tlakového zariadenia alebo zostavy, stiahnu� ich z trhu alebo prevzia� ich spä�, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnieva�, že tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré sprístupnil na trhu, nie sú v súlade s týmto nariadením vlády, a ak tlakové zariadenie alebo zostava predstavujú riziko, bezodkladne o tom informova� orgán doh¾adu èlenského štátu, v ktorom tlakové zariadenie alebo zostavu sprístupnil na trhu, s uvedením podrobností najmä o nesúlade tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a o prijatých nápravných opatreniach,
Ú

È. 9
O: 5
5. Na základe odôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu distribútori poskytnú tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody tlakového zariadenia alebo zostáv s touto smernicou. Uvedené informácie a dokumentácia sa môžu predloži� v tlaèenej alebo elektronickej podobe. Na žiados� tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostavy, ktoré sprístupnili na trhu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 9
P: g
g) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom opatrení prijatom s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré sprístupnil na trhu.
Ú

È. 10
Èlánok 10
Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatòujú na dovozcov a distribútorov

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na úèely tejto smernice a vz�ahujú sa naòho povinnosti výrobcu pod¾a èlánku 6, ak uvedie tlakové zariadenie alebo zostavu na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou alebo upraví tlakové zariadenie alebo zostavu, ktoré už bolo uvedené na trh, takým spôsobom, že to môže ma� vplyv na súlad tlakového zariadenia s požiadavkami tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 10
Ak dovozca alebo distribútor uvedie tlakové zariadenie alebo zostavu na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou známkou alebo ak tlakové zariadenie alebo zostavu už uvedené na trh upraví spôsobom, ktorý môže ovplyvni� ich súlad s týmto nariadením vlády, považuje sa na úèely tohto nariadenia vlády za výrobcu a vz�ahujú sa na neho povinnosti výrobcu ustanovené v § 6.
Ú

È. 11
V: 1
P: a
Èlánok 11
Identifikácia hospodárskych subjektov

Hospodárske subjekty na požiadanie orgánov doh¾adu nad trhom identifikujú:
a) každý hospodársky subjekt, ktorý im dodal tlakové zariadenie alebo zostavu;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 11
O: 1
P: a
(1) Hospodársky subjekt na požiadanie oznámi orgánu doh¾adu hospodársky subjekt,
a) ktorý mu dodal tlakové zariadenie alebo zostavu,
Ú

È. 11
V: 1
P: b
b) každý hospodársky subjekt, ktorému dodali tlakové zariadenie alebo zostavu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 11
O: 1
P: b
b) ktorému dodal tlakové zariadenie alebo zostavu.
Ú

È. 11
V: 2
Hospodárske subjekty sú schopné predloži� informácie uvedené v prvom odseku poèas 10 rokov po tom, èo im bolo dodané tlakové zariadenie alebo zostava, a poèas 10 rokov po tom, èo dodali tlakové zariadenie alebo zostavu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 11
O: 2
(2) Oznamovacia povinnos� pod¾a odseku 1 trvá desa� rokov odo dòa dodania tlakového zariadenia alebo zostavy.
Ú

KAPITOLA 3
ZHODA A KLASIFIKÁCIA TLAKOVÝCH ZARIADENÍ A ZOSTÁV
N





È. 12
O: 1
Èlánok 12
Predpoklad zhody

1. Tlakové zariadenia a zostavy uvedené v èlánku 4 ods. 1 a 2, ktoré sú v zhode s harmonizovanými normami alebo ich èas�ami, ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sa považujú za tlakové zariadenia alebo zostavy, ktoré sú v zhode so základnými bezpeènostnými požiadavkami, na ktoré sa tieto normy alebo ich èasti vz�ahujú, stanovenými v prílohe I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 12
O: 1
(1) Ak tlakové zariadenie alebo zostava pod¾a § 4 ods. 1 až 3 spåòajú požiadavky harmonizovanej normy alebo jej èasti, považujú sa za tlakové zariadenie alebo zostavu, ktoré spåòajú základné bezpeènostné požiadavky, na ktoré sa vz�ahuje harmonizovaná norma alebo jej èas�.
Ú

È. 12
O: 2
2. O materiáloch používaných na výrobu tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré sú v súlade s európskymi schváleniami materiálov a ktorých referencie boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej Únie v súlade s èlánkom 15 ods. 4, sa predpokladá, že sú v súlade s platnými základnými bezpeènostnými požiadavkami stanovenými v prílohe I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 12
O: 2
(2) Ak materiál používaný na výrobu tlakového zariadenia alebo zostavy spåòa požiadavky európskeho schválenia materiálov pod¾a § 15, na ktoré bol uverejnený odkaz v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že je v súlade so základnými bezpeènostnými požiadavkami.
Ú

È. 13
O: 1
V: 1
P: a
Èlánok 13
Klasifikácia tlakových zariadení

1. Tlakové zariadenie uvedené v èlánku 4 ods. 1 je klasifikované pod¾a kategórie v súlade s prílohou II pod¾a stúpajúcej úrovne nebezpeèenstva.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 13
O: 1
(1) Tlakové zariadenia uvedené v § 4 ods. 1 sa klasifikujú pod¾a úrovne nebezpeènosti do kategórií I až IV pod¾a prílohy è. 2.
Ú

È. 13
O: 1
V: 2
P: a
Na úèely takejto klasifikácie sa tekutiny rozde¾ujú do týchto dvoch skupín:

a) 1. skupina zložená z látok a zmesí vymedzených v èlánku 2 v bodoch 7 a 8 nariadenia (ES) è. 1272/2008, ktoré sú klasifikované ako nebezpeèné v súlade s nasledujúcimi triedami fyzikálnych alebo zdravotných nebezpeèenstiev uvedených v èastiach 2 a 3 prílohy I k uvedenému nariadeniu:
i) nestabilné výbušniny alebo výbušniny podtried 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5;
ii) hor¾avé plyny, kategórie 1 a 2;
iii) oxidujúce plyny, kategória 1;
iv) hor¾avé kvapaliny, kategórie 1 a 2;
v) hor¾avé kvapaliny, kategória 3 (ak je maximálne prípustná teplota nad bodom vzplanutia);
vi) hor¾avé tuhé látky, kategórie 1 a 2;
vii) samovo¾ne reagujúce látky a zmesi, typ A až F;
viii) samozápalné kvapaliny, kategórie 1;
ix) samozápalné tuhé látky, kategória 1;
x) látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvo¾òujú hor¾avé plyny, kategórie 1, 2 a 3;
xi) oxidujúce kvapaliny, kategórie 1, 2 a 3;
xii) oxidujúce tuhé látky, kategórie 1, 2 a 3;
xiii) organické peroxidy, typ A až F;
xiv) akútna orálna toxicita, kategórie 1 a 2;
xv) akútna dermálna toxicita, kategórie 1 a 2;
xvi) akútna inhalaèná toxicita, kategórie 1, 2 a 3;
xvii) toxicita pre špecifický cie¾ový orgán – jednorazová expozícia, kategória 1.

Do 1. skupiny sú zaradené aj látky a zmesi obsiahnuté v tlakovom zariadení s maximálne prípustnou teplotou TS, ktorá prekraèuje teplotu vzplanutia tekutiny;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 13
O: 2
P: a
(2) Tekutiny, ktoré obsahuje tlakové zariadenie, sa na úèely klasifikácie pod¾a odseku 1 zaraïujú do

a) 1. skupiny, do ktorej sa zaraïujú látky a zmesi s najvyššou dovolenou pracovnou teplotou nad bodom vzplanutia a látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v týchto triedach fyzikálnej nebezpeènosti alebo nebezpeènosti pre zdravie pod¾a osobitného predpisu:
1. nestabilné výbušniny alebo výbušniny v podtriedach 1.1 až 1.5,
2. hor¾avé plyny kategórie nebezpeènosti 1 a 2,
3. oxidujúce plyny kategórie nebezpeènosti 1,
4. hor¾avé kvapaliny kategórie nebezpeènosti 1 a 2,
5. hor¾avé kvapaliny kategórie nebezpeènosti 3, ak najvyššia dovolená pracovná teplota je nad bodom vzplanutia,
6. hor¾avé tuhé látky kategórie nebezpeènosti 1 a 2,
7. samovo¾ne reagujúce látky a zmesi typu A až F,
8. samozápalné kvapaliny kategórie nebezpeènosti 1,
9. samozápalné tuhé látky kategórie nebezpeènosti 1,
10. látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvo¾òujú hor¾avé plyny kategórie nebezpeènosti 1 až 3,
11. oxidujúce kvapaliny kategórie nebezpeènosti 1 až 3,
12. oxidujúce tuhé látky kategórie nebezpeènosti 1 až 3,
13. organické peroxidy typu A až F,
14. akútna orálna toxicita kategórie nebezpeènosti 1 a 2,
15. akútna dermálna toxicita kategórie nebezpeènosti 1 a 2,
16. akútna inhalaèná toxicita kategórie nebezpeènosti 1 až 3,
17. toxicita pre špecifický cie¾ový orgán pri jednorazovej expozícii kategórie nebezpeènosti 1,
Ú

È. 13
O: 1
P: b
b) 2. skupina zložená z látok a zmesí, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
N
Návrh nariadenia vlády
§ 13
O: 2
P: b
b) 2. skupiny, do ktorej sa zaraïujú látky a zmesi, ktoré nie sú uvedené v písmene a).
Ú

È. 13
O: 2
2. Ak nádoba pozostáva z nieko¾kých komôr, je klasifikovaná v najvyššej kategórii uplatòovanej na jednotlivé komory. Ak komora obsahuje viacero tekutín, klasifikácia sa urobí na základe tekutiny, ktorá si vyžaduje najvyššiu kategóriu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 13
O: 3
(3) Nádoba pozostávajúca z viacerých komôr sa klasifikuje do najvyššej kategórie uplatòovanej na jednotlivé komory. Ak komora obsahuje viac tekutín, klasifikuje sa pod¾a tej tekutiny, ktorá si vyžaduje najvyššiu kategóriu.
Ú

È. 14
O: 1
Èlánok 14
Postupy posudzovania zhody

1. Postupy posudzovania zhody, ktoré sa majú uplatni� na èas� tlakového zariadenia, sa urèujú pod¾a kategórie stanovenej v èlánku 13, v ktorej je dané zariadenie klasifikované.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 1
(1) Na posudzovanie zhody tlakového zariadenia sa pod¾a výberu výrobcu použije jeden z týchto postupov uvedených v prílohe è. 3 ustanovených pre kategóriu, do ktorej je tlakové zariadenie klasifikované pod¾a § 13:
...
Ú

È. 14
O: 2
P: a
2. Postupy posudzovania zhody, ktoré majú by� uplatnené na rozlièné kategórie, sú nasledujúce:
a) kategória I:
— Modul A
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 1
P: a
a) pre kategóriu I sa použije vnútorná kontrola výroby (modul A),


È. 14
O: 2
P: b
b) kategória II:
— Modul A2
— Modul D1
— Modul E1
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 1
P: b
b) pre kategóriu II sa použije
1. vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod doh¾adom v náhodných intervaloch (modul A 2),
2. zabezpeèenie kvality výrobného procesu (modul D 1) alebo
3. zabezpeèenie kvality závereènej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E 1),


È. 14
O: 2
P: c
c) kategória III:
— Moduly B (návrh typu) + D
— Moduly B (návrh typu) + F
— Moduly B (výrobný typ)+ E
— Moduly B (výrobný typ)+ C2
— Modul H
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 1
P: c
c) pre kategóriu III sa použije
1. EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) a zhoda s typom založená na zabezpeèení kvality výrobného procesu (modul D),
2. EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) a zhoda s typom založená na overovaní tlakového zariadenia (modul F),
3. EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na zabezpeèení kvality tlakového zariadenia (modul E),
4. EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod doh¾adom v náhodných intervaloch (modul C 2) alebo
5. zhoda založená na úplnom zabezpeèení kvality (modul H),


È. 14
O: 2
P: d
d) kategória IV:
— Moduly B (výrobný typ)+ D
— Moduly B (výrobný typ)+ F
— Modul G
— Modul H1

Postupy posudzovania zhody sú stanovené v prílohe III.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 1
P: d
d) pre kategóriu IV sa použije
1. EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na zabezpeèení kvality výrobného procesu (modul D),
2. EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na overovaní tlakového zariadenia (modul F),
3. zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G) alebo
4. zhoda založená na úplnom zabezpeèení kvality a preskúmaní návrhu (modul H 1).


È. 14
O: 3
3. Tlakové zariadenie sa podrobí jednému z postupov posudzovania zhody, ktorý si výrobca môže zvoli� z postupov stanovených pre kategóriu, v ktorej je dané zariadenie klasifikované. Výrobca sa môže takisto rozhodnú� pre uplatnenie jedného z postupov, ktoré sa uplatòujú na vyššiu kategóriu, ak je dostupný.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 1,2
(1) Na posudzovanie zhody tlakového zariadenia sa pod¾a výberu výrobcu použije jeden z týchto postupov uvedených v prílohe è. 3 ustanovených pre kategóriu, do ktorej je tlakové zariadenie klasifikované pod¾a § 13:
...

(2) Výrobca môže namiesto postupu posudzovania zhody ustanoveného pre kategóriu, do ktorej je tlakové zariadenie klasifikované, vybra� postup posudzovania zhody ustanovený pre vyššie kategórie.
Ú

È. 14
O: 4
4. V rámci postupov zabezpeèenia kvality pre tlakové zariadenia v kategóriách III a IV uvedené v èlánku 4 ods. 1 písm. a) bode i), èlánku 4 ods. 1 písm. a) bode ii) prvej zarážke a èlánku 4 ods. 1 písm. b) notifikovaný orgán pri vykonávaní neèakaných návštev odoberie vzorku zariadenia z výrobných alebo skladovacích priestorov, aby vykonal alebo dal vykona� závereèné posudzovanie, ako je uvedené v prílohe I bode 3.2. Na tento úèel výrobca informuje notifikovaný orgán o predpokladanom harmonograme výroby. Na tento úèel výrobca informuje notifikovaný orgán o predpokladanom harmonograme výroby. Frekvenciu ïalších návštev urèí notifikovaný orgán na základe kritérií stanovených v bode 4.4 modulov D, E a H a v bode 5.4 modulu H1.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 3
(3) Pri použití postupov zabezpeèovania kvality pre tlakové zariadenie pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) prvého bodu, § 4 ods. 1 písm. a) bodu 2a a § 4 ods. 1 písm. b), ktoré je klasifikované v kategórii III alebo IV, notifikovaná osoba pri vykonávaní neohlásenej kontroly odoberie vzorku tlakového zariadenia z miesta výroby alebo skladovania a vykoná alebo nechá vykona� závereèné posúdenie pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2. Na tento úèel je výrobca povinný informova� notifikovanú osobu o predpokladanom harmonograme výroby. Notifikovaná osoba vykoná v prvom roku výroby najmenej dve kontroly. Periodicitu ïalších kontrol urèí notifikovaná osoba pod¾a kritérií ustanovených v prílohe è. 3 bodoch 5.4.4., 7.4.4., 11.4.4. a 12.5.4.
Ú

È. 14
O: 5
5. V prípade kusovej výroby nádob a tlakových zariadení v kategórii III uvedených v èlánku 4 ods. 1 písm. b) v rámci procesu pre modul H notifikovaný orgán vykoná alebo dá vykona� závereèné posudzovanie, ako je uvedené v bode 3.2 prílohy I pre každý kus. Na tento úèel výrobca informuje notifikovaný orgán o predpokladanom harmonograme výroby.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 4
(4) Pri kusovej výrobe nádoby a tlakového zariadenia klasifikovaného do kategórie III pod¾a § 4 ods. 1 písm. b) a použití postupu posudzovania zhody pod¾a prílohy è. 3 bodu 11 (modul H), notifikovaná osoba vykoná alebo nechá vykona� pri každom kuse nádoby a tlakového zariadenia závereèné posúdenie pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2. Výrobca je povinný informova� notifikovanú osobu o predpokladanom harmonograme výroby.
Ú

È. 14
O: 6
P: a
6. Zostavy uvedené v èlánku 4 ods. 2 sa podrobujú procesu posudzovania celkovej zhody, ktorý zahàòa tieto posúdenia:
a) posudzovanie každej èasti tlakového zariadenia nahrádzajúceho zostavu a uvedeného v èlánku 4 ods. 1, ktorý nebol predtým podrobený procesu posudzovania zhody samostatnému oznaèeniu CE; proces posudzovania sa urèí pod¾a kategórie každej èasti zariadenia;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 5
P: a
(5) Postup posudzovania zhody pod¾a odseku 1, ktorý sa použije pri zostave pod¾a § 4 ods. 2, zahàòa posúdenie
a) každého tlakového zariadenia tvoriaceho zostavu a uvedeného v § 4 ods. 1, ktoré predtým nebolo podrobené postupu posudzovania zhody a nemá oznaèenie CE; postup posudzovania zhody sa urèí pod¾a kategórie každého tlakového zariadenia,
Ú

È. 14
O: 6
P: b
b) posudzovanie zaèlenenia rôznych dielcov zostavy, ako je uvedené v bodoch 2.3, 2.8 a 2.9 prílohy I, ktoré sa urèia pod¾a najvyššej kategórie použite¾nej na dané zariadenie a odlišnej od kategórie použite¾nej na akéko¾vek bezpeènostné príslušenstvo;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 5
P: b
b) zaèlenenia èastí pod¾a prílohy è. 1 bodov 2.3., 2.8. a 2.9. do zostavy, ktoré sa musí urèi� pod¾a najvyššej kategórie použite¾nej na dané zariadenie, ktorá je iná, ako kategória použite¾ná na bezpeènostné príslušenstvo,
Ú

È. 14
O: 6
P: c
c) posudzovanie ochrany zostavy proti prekroèeniu prípustných prevádzkových limitov uvedených v bodoch 2.10 a 3.2.3 prílohy I sa vykoná pod¾a najvyššej kategórie použite¾nej na èasti zariadenia, ktoré sa majú chráni�.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 5
P: c
c) ochrany zostavy proti prekroèeniu dovolených prevádzkových hodnôt pod¾a prílohy è.1 bodov 2.10. a 3.2.3., ktoré sa musí vykona� pod¾a najvyššej kategórie použite¾nej pre chránené zariadenia.
Ú

È. 14
O: 7
7. V rámci odchýlky od odsekov 1 a 2 tohto èlánku príslušné orgány môžu v odôvodnených prípadoch povoli�, aby sa na území príslušného èlenského štátu sprístupnili na trhu a uviedli do prevádzky jednotlivé èasti tlakového zariadenia a zostavy uvedené v èlánku 2, voèi ktorým sa neuplatnili procesy uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto èlánku a ktorých používanie je v záujme experimentovania.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 6
(6) Jednotlivé tlakové zariadenie a zostava, pri ktorých sa nepoužili postupy posudzovania zhody pod¾a odsekov 1 a 2 a ktorých používanie je v záujme experimentovania, môžu by� sprístupnené na trhu a uvedené do prevádzky v odôvodnených prípadoch v súlade s osobitným predpisom.
Ú

È. 14
O: 8
8. Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody sa vyhotovujú v úradnom jazyku (úradných jazykoch) èlenského štátu, v ktorom má sídlo orgán zodpovedný za vykonávanie postupov posudzovania zhody, alebo v jazyku, ktorý tento orgán akceptuje.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 14
O: 7
(7) Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody, musia by� vyhotovené v štátnom jazyku alebo v jazyku dohodnutom s notifikovanou osobou.
Ú

È. 15
O: 1
Èlánok 15
Európske schválenie materiálov

1. Európske schválenie materiálov vydáva na žiados� jedného alebo viacerých výrobcov materiálov alebo zariadení jeden z notifikovaných orgánov uvedených v èlánku 20 špecificky ustanovených na túto úlohu. Notifikovaný orgán urèí a vykoná príslušné kontroly a skúšky alebo zabezpeèí ich vykonanie na úèel certifikátu zhody typov materiálov s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, ak boli materiály uznané za bezpeèné pred 29. novembrom 1999, notifikovaný orgán prihliada na jestvujúce údaje pri osvedèovaní tejto zhody.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 15
O: 1





§ 24
O: 5
(1) Európske schválenie materiálov vydá notifikovaná osoba na žiados� jedného alebo viacerých výrobcov materiálu alebo tlakového zariadenia. Notifikovaná osoba urèí a vykoná príslušné kontroly a skúšky alebo ich nechá vykona� na úèely certifikácie zhody typu materiálu s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

(5) Na úèely certifikácie zhody pod¾a § 15 notifikovaná osoba zoh¾adòuje údaje týkajúce sa materiálov, ktoré boli uznané za bezpeèné pred 29. novembrom 1999.
Ú

È. 15
O: 2
2. Pred vydaním európskeho schválenia materiálov notifikovaný orgán notifikuje èlenské štáty a Komisiu tým, že im pošle príslušné informácie. Èlenský štát alebo Komisia môže v priebehu troch mesiacov poskytnú� pripomienky s uvedením svojich dôvodov. Notifikovaný orgán môže vyda� európske schválenie materiálov, prièom zoh¾adní predložené pripomienky.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 15
O: 2
(2) Notifikovaná osoba zašle príslušné informácie o európskom schválení materiálov, ktorý zamýš¾a vyda�, Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ïalej len „úrad“), Európskej komisii a ostatným èlenským štátom ešte pred jeho vydaním. Ak úrad, Európska komisia alebo ostatné èlenské štáty predložia do troch mesiacov odôvodnené  pripomienky, notifikovaná osoba môže vyda� európske schválenie materiálov až po zoh¾adnení týchto pripomienok.
Ú

È. 15
O: 3
3. Èlenským štátom, notifikovanému orgánu a Komisii sa pošle kópia európskeho schválenia materiálov.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 15
O: 3
(3) Notifikovaná osoba zašle kópiu európskeho schválenia materiálov úradu, Európskej komisii, ostatným èlenským štátom  a notifikovaným osobám.
Ú

È. 15
O: 4
4. Keï európske schválenie materiálov vyhovuje požiadavkám, ktoré zahàòa a ktoré sú stanovené v prílohe I, Komisia uverejní odkazy na uvedené schválenie. Komisia aktualizuje zoznam týchto schválení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 15
O: 5
5. Notifikovaný orgán, ktorý vydal európske schválenie materiálov, stiahne toto schválenie, ak zistí, že nemalo by� vydané, alebo ak sa na daný typ materiálov vz�ahuje harmonizovaná norma. O každom stiahnutí schválenia okamžite informuje iné èlenské štáty, notifikované orgány a Komisiu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 15
O: 4
(4) Notifikovaná osoba zruší európske schválenie materiálov, ktoré vydala, ak zistí, že nemalo by� vydané, alebo ak sa na daný typ materiálu vz�ahuje harmonizovaná norma. Notifikovaná osoba bezodkladne informuje úrad, Európsku komisiu, ostatné èlenské štáty a notifikované osoby o každom zrušení európskeho schválenia materiálov.
Ú

È. 15
O: 6
6. Ak èlenský štát alebo Komisia usúdi, že európske schválenie materiálov tlakových zariadení, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, úplne nespåòa uplatnite¾né základné bezpeènostné požiadavky uvedené v prílohe I, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhoduje o vyòatí odkazov na toto európske schválenie materiálov z Úradného vestníka Európskej únie.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v èlánku 44 ods. 3.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 16
O: 1
Èlánok 16
Inšpektoráty používate¾ov

1. V rámci odchýlky od ustanovení týkajúcich sa úloh vykonávaných notifikovanými orgánmi môže èlenský štát povoli�, aby na jeho území boli uvádzané na trhu a používate¾mi uvádzané do prevádzky tlakové zariadenia alebo zostavy, ktorých zhoda so základnými požiadavkami bola posúdená inšpektorátom používate¾ov ustanoveným v súlade s odsekom 7.
D





È. 16
O: 2
2. Tlakové zariadenia alebo zostavy, ktorých zhodu posúdil inšpektorát používate¾ov, nie sú vybavené oznaèením CE.
D





È. 16
O: 3
3. Tlakové zariadenia alebo zostavy uvedené v odseku 1 sa môžu používa� len v podnikoch prevádzkovaných skupinou, ktorej súèas�ou je daný inšpektorát. Skupina uplatòuje spoloèné zásady bezpeènostnej politiky, pokia¾ ide o technické špecifikácie pre navrhovanie, výrobu, kontrolu, údržbu a používanie tlakových zariadení a zostáv.
D





È. 16
O: 4
4. Inšpektoráty používate¾ov konajú výluène pre skupinu, ktorej sú súèas�ou.
D





È. 16
O: 5
5. Procesy posudzovania zhody, ktoré uplatòujú inšpektoráty používate¾ov, sú moduly A2, C2, F a G stanovené v prílohe III.
D





È. 16
O: 6
6. Èlenské štáty informujú ostatné èlenské štáty a Komisiu o tom, ktoré inšpektoráty splnomocnili, akými úlohami boli poverené, a pre každý inšpektorát aj zoznam podnikov spåòajúcich ustanovenia odseku 3.
D





È. 16
O: 7
7. Pri ustanovení inšpektorátov používate¾ov èlenské štáty uplatòujú požiadavky stanovené v èlánku 25 a zabezpeèia, aby skupina, ktorej súèas�ou je daný inšpektorát, uplatòovala kritériá uvedené v druhej vete odseku 3 tohto èlánku.
D





È. 17
O: 1
Èlánok 17
EÚ vyhlásenie o zhode

1. EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že bolo preukázané splnenie základných bezpeènostných požiadaviek uvedených v prílohe I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 16
O: 1
(1) EÚ vyhlásenie o zhode potvrdzuje, že tlakové zariadenie alebo zostava spåòajú základné bezpeènostné požiadavky.
Ú

È. 17
O: 2
2. EÚ vyhlásenie o zhode sa vypracúva pod¾a vzoru stanoveného v prílohe IV a obsahuje prvky uvedené v príslušných postupoch posudzovania zhody stanovených v prílohe III a musí sa neustále aktualizova�. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných èlenským štátom, v ktorom sa tlakové zariadenie alebo zostava uvádzajú na trh alebo sa sprístupòujú na trhu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 16
O: 2
(2) EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje náležitosti uvedené v prílohe è. 4 a v príslušných moduloch ustanovených v prílohe è. 3. Výrobca pod¾a potreby aktualizuje EÚ vyhlásenie o zhode. EÚ vyhlásenie o zhode sa vyhotovuje v štátnom jazyku.
Ú

È. 17
O: 3
3. Ak sa na tlakové zariadenie alebo zostavu vz�ahuje viac ako jeden akt Únie vyžadujúci EÚ vyhlásenie o zhode, vypracuje sa jediné EÚ vyhlásenie o zhode zoh¾adòujúce všetky tieto akty Únie. Uvedené vyhlásenie identifikuje príslušné akty Únie vrátane odkazov na ich uverejnenie.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 16
O: 3
(3) Ak sa na tlakové zariadenie alebo zostavu uplatòujú aj osobitné predpisy vyžadujúce vydanie EÚ vyhlásenia o zhode, vydá sa jedno EÚ vyhlásenie o zhode zoh¾adòujúce aj tieto osobitné predpisy, ktoré sa v òom uvedú.
Ú

È. 17
O: 4
4. Vypracovaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednos� za súlad tlakového zariadenia alebo zostavy s požiadavkami stanovenými v tejto smernici.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 16
O: 4
(4) Vydaním EÚ vyhlásenia o zhode výrobca preberá zodpovednos� za súlad tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády.
Ú

È. 18
Èlánok 18
Všeobecné zásady oznaèenia CE

Oznaèenie CE sa riadi všeobecnými zásadami stanovenými v èlánku 30 nariadenia (ES) è. 765/2008.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 17
Na oznaèenie CE sa uplatòujú všeobecné zásady uvedené v osobitnom predpise.
Ú

È. 19
O: 1
V: 1
P: a
Èlánok 19
Pravidlá a podmienky umiestòovania oznaèenia CE

1. Oznaèenie CE sa umiestni vidite¾ne, èitate¾ne a nezmazate¾ne na tieto výrobky:
a) každú èas� tlakového zariadenia uvedeného v èlánku 4 ods. 1 alebo na jeho typový štítok;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 1
(1) Oznaèenie CE musí by� vidite¾ne, èitate¾ne a nezmazate¾ne umiestnené na
a) tlakové zariadenie pod¾a § 4 ods. 1 alebo na jeho výrobnom štítku,
Ú

È. 19
O: 1
V: 1
P: b
b) každú zostavu uvedenú v èlánku 4 ods. 2 alebo na jej typový štítok.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 1
b) zostavu pod¾a § 4 ods. 2 alebo na jej výrobnom štítku.
Ú

È. 19
O: 1
V: 2,3
Ak to povaha zariadenia alebo zostavy neumožòuje alebo nezaruèuje, oznaèenie CE sa umiestni na obale a v sprievodnej dokumentácii.

Èas� alebo zostava uvedená v písmenách a) a b) prvého pododseku je kompletná alebo v štádiu umožòujúcom závereèné posudzovanie opísané v bode 3.2 prílohy I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 2,3
(2) Oznaèenie CE sa umiestni na tlakové zariadenie alebo na zostavu, ktoré sú kompletné alebo v stave umožòujúcom závereèné posúdenie pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2.

(3) Oznaèenie CE sa môže umiestni� na obale a v sprievodnej dokumentácii, ak povaha tlakového zariadenia alebo zostavy neumožòujú oznaèenie pod¾a odseku 1.
Ú

È. 19
O: 2
2. Nie je nevyhnutné, aby oznaèenie CE bolo pripevnené ku každej jednotlivej èasti tlakového zariadenia tvoriaceho zostavu. Jednotlivé èasti tlakového zariadenia, ktoré sú už vybavené oznaèením CE pri ich zaèlenení do zostavy, zostávajú naïalej vybavené týmto oznaèením.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 4
(4) Oznaèenie CE sa nemusí umiestni� na každom jednotlivom tlakovom zariadení tvoriacom zostavu. Jednotlivé tlakové zariadenia, ktoré sú oznaèené oznaèením CE už pri ich zaèleòovaní do zostavy, musia by� takto oznaèené aj naïalej.
Ú

È. 19
O: 3
3. Oznaèenie CE sa umiestni pred uvedením tlakového zariadenia alebo zostavy na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 5
(5) Oznaèenie CE musí by� umiestnené pred uvedením tlakového zariadenia alebo zostavy na trh.
Ú

È. 19
O: 4
V: 1
4. Za oznaèením CE nasleduje identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu, ak je takýto orgán zapojený do fázy kontroly výroby.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 6
(6) Za oznaèenie CE sa uvedie identifikaèné èíslo notifikovanej osoby zúèastnenej na kontrole výroby.
Ú

È. 19
O: 4
V: 2
Identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu umiestòuje na výrobok samotný orgán alebo na základe jeho pokynov ho umiestòuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 7
(7) Identifikaèné èíslo notifikovanej osoby umiestòuje táto notifikovaná osoba alebo na základe jej pokynov výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca.
Ú

È. 19
O: 5
5. Za oznaèením CE a prípadným identifikaèným èíslom uvedeným v odseku 4 môže nasledova� akáko¾vek iná znaèka oznaèujúca osobitné riziko alebo použitie.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 18
O: 8
(8) Za oznaèenie CE a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby možno uvies� iné oznaèenie udávajúce osobitné riziko alebo osobitné použitie.
Ú

È. 19
O: 6
6. Èlenské štáty pri zabezpeèovaní správneho uplatòovania režimu, ktorým sa riadi používanie oznaèenia CE, dodržiavajú platné mechanizmy a v prípade neoprávneného použitia tohto oznaèenia prijmú príslušné opatrenia.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 21






















§ 30
O: 2








§ 30
O: 6


§ 31
O: 1











§ 32
O: 1
(1) Osobitné postavenie má oznaèenie CE. Oznaèenie možno umiestni� na výrobok, len ak bolo vydané na výrobok alebo ak je ku každému výrobku priložené vyhlásenie o zhode s technickými predpismi Európskych spoloèenstiev.

(2) Oznaèenie CE pozostáva zo štylizovaného písmenového oznaèenia uvedeného v prílohe.

(3) Pri vyhotovovaní a umiestòovaní oznaèenia CE postupuje znaèkár obdobne ako pri umiestòovaní slovenskej znaèky zhody; § 19 sa použije primerane.

(4) Podrobnosti o používaní oznaèenia CE a o náležitostiach vyhlásenia o zhode ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

(5) Ak znaèkár oznaèí výrobky oznaèením CE, nesmie už na takto oznaèený výrobok použi� slovenskú znaèku zhody.

(6) Oznaèenie CE môže by� nahradené ostatnou znaèkou zhody, ak tak ustanoví osobitný predpis.

(2) Orgány doh¾adu vykonávajú doh¾ad, èi
a) na urèené výrobky uvedené na trh bolo vydané vyhlásenie o zhode, a ak to technický predpis vyžaduje, èi sú oznaèené znaèkou zhody,
b) vlastnosti urèených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú urèeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,
c) sú znaèky zhody použité oprávnene a èi sú nezmenené alebo nesfalšované.

(6) Ak orgán doh¾adu zistí porušenie tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, uloží ochranné opatrenie alebo pokutu pod¾a tohto zákona.

(1) Orgán doh¾adu môže uloži� podnikate¾ovi
a) pozastavenie uvádzania urèených výrobkov na trh na urèitý èas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpeèenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádza� urèené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázate¾ne ohrozujú oprávnený záujem,
c) povinnos� úèinným spôsobom bezodkladne informova� o tomto nebezpeèenstve osoby, ktoré by mohli by� vystavené nebezpeèenstvu použitím takéhoto urèeného výrobku, a to v prípadoch, keï bolo uložené ochranné opatrenie pod¾a písmena a) alebo b).

(1) Orgán doh¾adu uloží pokutu do 5 000 000 Sk tomu, kto
a) neoprávnene alebo klamlivo použil znaèku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,
b) uviedol na trh alebo distribuoval urèené výrobky bez vyhlásenia o zhode pod¾a § 10 ods. 4, certifikátu zhody alebo bez urèeného oznaèenia výrobkov znaèkou zhody pod¾a § 17 ods. 3, alebo neoprávnene uviedol na trh výrobok,
c) nesplnil podmienky ochranného opatrenia.
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (Èl. 30)
KAPITOLA 4
NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY






È. 20
Èlánok 20
Notifikácia

Èlenské štáty notifikujú Komisii a ostatným èlenským štátom notifikované orgány a inšpektoráty používate¾ov, ktoré sú oprávnené vykonáva� úlohy posudzovania zhody pod¾a èlánku 14, èlánku 15 alebo 16 a organizácie tretích strán, ktoré uznali na úèely vykonávania úloh uvedených v bodoch 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 1




§ 20
O: 1,2
(1) Posudzovanie zhody môže vykonáva� len orgán posudzovania zhody, ktorému úrad udelil autorizáciu na vykonávanie èinností posudzovania zhody pod¾a § 14, § 15 alebo  prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3. v príslušnom rozsahu a ktorý úrad notifikoval Európskej komisii a ostatným èlenským štátom.

(1) Úrad notifikuje právnickú osobu, ktorej udelil autorizáciu.

(2) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a èlenským štátom, že právnická osoba, ktorej udelil autorizáciu, spåòa požiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády na èinnosti posudzovania zhody pod¾a § 14, §15 a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3. v príslušnom rozsahu.
Ú

È. 21
O: 1
Èlánok 21
Notifikujúce orgány

1. Èlenské štáty urèia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie nevyhnutných postupov na úèely posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov, uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov vrátane súladu s èlánkom 27.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 3
O: 1
P: g





§ 8
O: 3
P: b
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ïalej len „úrad“) je ústredný orgán štátnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody, ktorý
g) ude¾uje a odníma autorizáciu a pravidelne kontroluje existenciu a plnenie podmienok uvedených v rozhodnutí o autorizácii autorizovanou osobou pod¾a tohto zákona,

(3) Úrad oznamuje orgánom Európskych spoloèenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
b) autorizované osoby poverené na plnenie úloh notifikovaných orgánov pôsobiacich v rámci Európskej únie,
Ú

È. 21
O: 2
2. Èlenské štáty môžu rozhodnú� o tom, že posudzovanie a monitorovanie uvedené v odseku 1 bude vykonáva� vnútroštátny akreditaèný orgán v zmysle nariadenia (ES) è. 765/2008 a v súlade s ním.
D





È. 21
O: 3
3. Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, hodnotenie, notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 alebo ho inak poverí týmito úlohami, musí by� tento orgán právnym subjektom a musí primerane spåòa� požiadavky stanovené v èlánku 22. Navyše musí ma� tento orgán opatrenia na krytie záväzkov, ktoré vyplývajú z jeho èinností.
D





È. 21
O: 4
4. Notifikujúci orgán nesie plnú zodpovednos� za úlohy vykonávané orgánom uvedeným v odseku 3.
D





È. 22
O: 1
Èlánok 22
Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov

1. Notifikujúci orgán sa zriaïuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania zhody.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.










Zákon è. 400/2009 Z. z.
§ 30











§ 61
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblas� technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú èinnos� a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(1) Štátny zamestnanec nesmie
a) vykonáva� èinnos�, ktorá je nedôstojná z h¾adiska vykonávania štátnej služby,
b) prijíma� dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod poskytovaných služobným úradom a darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach,
c) požadova� dary alebo iné výhody, alebo navádza� iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby,
d) sprostredkúva� pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný kontakt
1. so štátom,
2. s obcou,
3. s vyšším územným celkom,
4. so štátnym podnikom, štátnym fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,
5. s rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce,
6. s rozpoètovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného celku alebo
7. s inou právnickou osobou s majetkovou úèas�ou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,
e) nadobúda� majetok od štátu, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej sú�aži alebo vo verejnej dražbe, ak osobitný predpis neustanovuje inak, s výnimkou, ak obec alebo vyšší územný celok zverejní podmienky nadobudnutia majetku,
f) používa� symboly spojené s vykonávaním štátnej služby na osobný prospech,
g) zvýhodòova� blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby,
h) vyhotovova� falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby,
i) vedome šíri� a sprostredkúva� nepravdivé, pravdu skres¾ujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by mohli poškodi� poves� služobného úradu alebo ostatných štátnych zamestnancov.

(2) Štátny zamestnanec ïalej nesmie
a) podnika�,
b) vykonáva� inú zárobkovú èinnos�, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom èinností jeho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou èinnos�ou na úèely tohto zákona sa rozumie èinnos�, ktorá zakladá nárok na príjem zdaòovaný pod¾a osobitného predpisu,
c) by� èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.

(3) Obmedzenie pod¾a odseku 2 písm. b) sa nevz�ahuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, na lekársku posudkovú èinnos�, na vedeckú èinnos�, pedagogickú èinnos�, lektorskú èinnos�, prednášate¾skú èinnos�, publikaènú èinnos�, literárnu èinnos� alebo umeleckú èinnos�, znaleckú, tlmoènícku alebo prekladate¾skú èinnos�, športovú èinnos�, èinnosti vedúcich táborov pre deti a mládež, ich zástupcov pre hospodárske a zdravotné veci, oddielových vedúcich, vychovávate¾ov, inštruktorov, stredných zdravotníckych zamestnancov v táboroch pre deti a mládež, èinnosti sprostredkovate¾a a rozhodcu pri kolektívnom vyjednávaní, na správu vlastného majetku, na správu majetku maloletých detí, na správu majetku osoby, ktorej spôsobilos� na právne úkony bola obmedzená, alebo na správu majetku osoby, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony, na èinnos� v orgánoch spoloèenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, na èinnos� v poradnom orgáne vlády a vykonávanie funkcie èlena volebnej komisie alebo funkcie èlena komisie na vyhlásenie referenda alebo èlena komisie na ¾udové hlasovanie o odvolaní prezidenta, na èinnos� zapisovate¾a volebnej komisie, na èinnos� poslanca obecného zastupite¾stva, ktorý nie je dlhodobo uvo¾nený na výkon funkcie, na èinnos� poslanca zastupite¾stva vyššieho územného celku, ktorý nie je dlhodobo uvo¾nený na výkon funkcie, na èinnos� hlavného kontrolóra obce, na èinnos� hlavného kontrolóra samosprávneho kraja, na èinnos� èlena v rozkladovej komisii, na èinnos� osôb prizvaných na výkon doh¾adu, kontroly alebo vládneho auditu pod¾a osobitného predpisu a na èinnos� èlena komisie pre vyšetrovanie leteckých nehôd alebo na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti civilného leteckého personálu.

(4) Obmedzenie pod¾a odseku 2 písm. b) sa tiež nevz�ahuje na
a) úèas� štátneho zamestnanca na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným štátom realizovanom služobným úradom v mene Európskej únie a financovanom Európskou úniou,
b) úèas� štátneho zamestnanca na projekte financovanom zo štátneho rozpoètu Slovenskej republiky alebo z iných verejných prostriedkov,
c) èinnosti, ktorých predmetom je uskutoèòovanie programu supervízie.

(5) Ak je predmetom èinností uvedených v odseku 3 a èinností vyplývajúcich z funkcií uvedených v odseku 6 plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí, môže služobný úrad umožni� ich vykonávanie štátnemu zamestnancovi aj v služobnom èase. Ak sa majú tieto èinnosti vykonáva� mimo pravidelného miesta vykonávania štátnej služby, môže služobný úrad vysla� štátneho zamestnanca na služobnú cestu.
(6) Obmedzenie pod¾a odseku 2 písm. c) sa nevz�ahuje na štátneho zamestnanca, ktorý vykonáva funkciu èlena orgánu Fondu ochrany vkladov alebo Garanèného fondu investícií, a na štátneho zamestnanca, ktorý je vyslaný do riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby vládou alebo služobným úradom alebo s ktorého èlenstvom v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby vysloví služobný úrad predchádzajúci písomný súhlas; služobný úrad môže svoj súhlas odvola�, ak by èlenstvo v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby bolo prekážkou riadneho plnenia služobných povinností štátneho zamestnanca.

(7) Štátny zamestnanec, ktorý je èlenom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby v prípadoch uvedených v odseku 6, nemôže od tejto právnickej osoby pobera� odmenu, iný príjem alebo ïalšiu výhodu.

(8) Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dòa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru skonèi� podnikanie spôsobom vyplývajúcim z osobitných predpisov. Štátny zamestnanec je povinný do 30 dní odo dòa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru skonèi� inú zárobkovú èinnos�, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom èinností jeho štátnozamestnaneckého miesta, a èlenstvo v riadiacom, kontrolnom alebo dozornom orgáne právnickej osoby spôsobom vyplývajúcim z osobitných predpisov, ak vykonávanie týchto èinností je v rozpore s odsekmi 3 až 6.
Ú
Nestrannos�, objektivita, neposkytovanie žiadnych èinností, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, neposkytovanie poradenských služieb na komerènom èi konkurenènom základe a dôvernos� získaných informácií je zabezpeèená tým, že zákonom è. 575/2001 Z. z. sa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ustanovuje za ústredný orgán štátnej správy pre oblas� posudzovania zhody a èl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, pod¾a ktorého štátne orgány môžu kona� iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
È. 22
O: 2
2. Notifikujúci orgán má takú organizaènú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpeèil objektivitu a nestrannos� svojich èinností.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.





Zákon è. 400/2009 Z. z.
§ 23






§ 60
(1) Na èlenenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2) Organizaènú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy urèuje organizaèný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riadite¾ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.

(1) Štátny zamestnanec je povinný
a) dodržiava� Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy a právne záväzné akty Európskej únie a služobné predpisy pri vykonávaní štátnej služby a uplatòova� ich pod¾a svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektova� a chráni� ¾udskú dôstojnos� a ¾udské práva,
b) vykonáva� štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdrža� sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, èo by mohlo ohrozi� dôveru v nestrannos� a objektívnos� konania a rozhodovania,
c) zachováva� mlèanlivos� o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktoré v záujme služobného úradu nemožno oznamova� iným osobám,
d) zdrža� sa konania, ktoré by mohlo vies� ku konfliktu záujmu služobného úradu s osobnými záujmami, najmä nezneužíva� informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby na vlastný prospech alebo na prospech iného,
e) plni� služobné úlohy osobne, riadne a vèas,
f) zastupova� vedúceho zamestnanca v rozsahu urèenom služobným úradom,
g) zastupova� nadriadeného vedúceho zamestnanca na základe jeho poverenia pod¾a § 62 ods. 1 písm. f),
h) vykonáva� služobné úlohy, ktoré sú v súlade s opisom èinností jeho štátnozamestnaneckého miesta,
i) riadi� sa pri vykonávaní štátnej služby pokynmi vedúceho zamestnanca, ak sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a služobnými predpismi,
j) dodržiava� urèený týždenný služobný èas alebo kratší týždenný služobný èas,
k) prehlbova� si kvalifikáciu,
l) poskytnú� služobnému úradu osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru,
m) ochraòova� majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, znièením a zneužitím, naklada� s ním úèelne a hospodárne a využíva� ho iba na oprávnené úèely,
n) plni� ïalšie povinnosti pod¾a tohto zákona.

(2) Štátny zamestnanec je ïalej povinný oznámi�
a) služobnému úradu sám alebo prostredníctvom súdom ustanoveného opatrovníka, že bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo že jeho spôsobilos� na právne úkony bola obmedzená,
b) bezodkladne priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi vz�ah pod¾a § 30, ktorý vznikol poèas trvania štátnozamestnaneckého pomeru,
c) služobnému úradu dôvody pre zaradenie štátneho zamestnanca mimo èinnej štátnej služby uvedené v § 42 ods. 1,
d) služobnému úradu výsledok trestného konania, v súvislosti s ktorým bol štátny zamestnanec zaradený mimo èinnej štátnej služby pod¾a § 42 ods. 1,
e) služobnému úradu, že bol právoplatne odsúdený za trestný èin,
f) vedúcemu zamestnancovi stratu bezúhonnosti a predloži� mu rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti,
g) vedúcemu zamestnancovi alebo orgánu èinnému v trestnom konaní stratu, poškodenie, znièenie a zneužitie majetku vo vlastníctve alebo v správe služobného úradu.

(3) Ak sa štátny zamestnanec domnieva, že pokyn, ktorý mu bol uložený, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo so služobnými predpismi, je povinný písomne upozorni� na túto skutoènos� vedúceho zamestnanca skôr, ako tento pokyn zaène plni�. Ak vedúci zamestnanec trvá na splnení pokynu, je povinný oznámi� to štátnemu zamestnancovi písomne.
Ú

È. 22
O: 3
3. Notifikujúci orgán má takú organizaènú štruktúru, aby každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie orgánu posudzovania zhody prijímali odborne spôsobilé osoby, iné ako osoby, ktoré vykonali posúdenie.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.
§ 23
(1) Na èlenenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2) Organizaènú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy urèuje organizaèný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riadite¾ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
Ú

È. 22
O: 4
4. Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne èinnosti, ktoré vykonávajú orgány posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerènom èi konkurenènom základe.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.










Zákon è. 400/2009 Z. z.
§ 30











§ 61
O: 2 
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblas� technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú èinnos� a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(2) Štátny zamestnanec ïalej nesmie
a) podnika�,
b) vykonáva� inú zárobkovú èinnos�, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom èinností jeho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou èinnos�ou na úèely tohto zákona sa rozumie èinnos�, ktorá zakladá nárok na príjem zdaòovaný pod¾a osobitného predpisu,
c) by� èlenom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.
Ú

È. 22
O: 5
5. Notifikujúci orgán zabezpeèuje dôvernos� získaných informácií.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.










Zákon è. 400/2009 Z. z.




Zákon è. 211/2000 Z. z.
§ 30











§ 60
O: 1
P: c)



§ 11
O: 1
P: g)
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblas� technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú èinnos� a dozerá na plnenie úloh v oblasti normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody.

(1) Štátny zamestnanec je povinný
c) zachováva� mlèanlivos� o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby a ktoré v záujme služobného úradu nemožno oznamova� iným osobám,

(1) Povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak
g) by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoloèenstiev a Európskej únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,
Ú

È. 22
O: 6
6. Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatoèný poèet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.
§ 23
(1) Na èlenenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2) Organizaènú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy urèuje organizaèný poriadok, ktorý vydáva vedúci, predseda alebo riadite¾ príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
Ú

È. 23
Èlánok 23
Informaèná povinnos� notifikujúcich orgánov

Èlenské štáty informujú Komisiu o svojich postupoch posudzovania a notifikácie orgánov posudzovania zhody a monitorovania notifikovaných orgánov, organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov a o všetkých zmenách, pokia¾ ide o tieto informácie.

Komisia tieto informácie zverejòuje.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.
§ 35
O: 7
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voèi orgánom Európskej únie informaènú a oznamovaciu povinnos�, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú

È. 24
O: 1
Èlánok 24
Požiadavky týkajúce sa notifikovaných orgánov a uznaných organizácií tretích strán

1. Na úèely notifikácie musí notifikovaný orgán alebo uznaná organizácia tretích strán spåòa� požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
(4) Autorizáciu možno udeli� žiadate¾ovi o autorizáciu, ktorý je právnickou osobou, ak spåòa tieto požiadavky:
...
Ú

È. 24
O: 2
2. Orgán posudzovania zhody je zriadený pod¾a vnútroštátneho práva èlenského štátu a má právnu subjektivitu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
(4) Autorizáciu možno udeli� žiadate¾ovi o autorizáciu, ktorý je právnickou osobou, ak spåòa tieto požiadavky:
...
Ú

È. 24
O: 3
3. Orgán posudzovania zhody je orgánom tretej strany, nezávislým od organizácie alebo tlakového zariadenia alebo zostavy, ktoré posudzuje.

Za takýto orgán možno pod podmienkou, že je preukázaná jeho nezávislos� a nedochádza ku konfliktu záujmov, považova� orgán, ktorý patrí do obchodného združenia alebo profesijného zväzu, ktoré zastupujú podniky zapojené do navrhovania, výroby, obstarávania, montáže, používania alebo údržby tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré posudzuje.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: a
a) žiadate¾ o autorizáciu je nezávislý od výrobcu, pre ktorého vykonáva posudzovanie zhody, alebo tlakového zariadenia alebo zostavy, ktoré posudzuje,
Ú

È. 24
O: 4
4. Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu tlakových zariadení alebo zostavy, ktoré posudzujú, ani zástupcovia žiadnej z týchto osôb. To nevyluèuje možnos� použitia posudzovaných tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré sú potrebné na výkon èinností orgánu posudzovania zhody, alebo ich použitie na osobné úèely.

Orgán posudzovania zhody, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby týchto tlakových zariadení alebo zostáv, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto èinností. Nesmú vykonáva� žiadnu èinnos�, ktorá by mohla ohrozi� ich nezávislý posudok alebo integritu vo vz�ahu k èinnostiam posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými boli notifikovaní. Vz�ahuje sa to najmä na poradenské služby.

Orgány posudzovania zhody zabezpeèia, aby èinnosti ich poboèiek alebo subdodávate¾ov neovplyvòovali dôvernos�, objektivitu alebo nestrannos� ich èinností posudzovania zhody.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: b až e
b) žiadate¾ o autorizáciu, èlenovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, nákupcovia, vlastníci, používatelia, osoby vykonávajúce montáž alebo údržbu tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré posudzujú, ani ich zástupcovia; to sa nevz�ahuje na použitie tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré sú potrebné na výkon èinností orgánu posudzovania zhody alebo na použitie tlakových zariadení alebo zostáv na osobné úèely,

c) žiadate¾ o autorizáciu, èlenovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody nie sú osoby priamo zúèastnené na navrhovaní, výrobe alebo na konštrukcii, uvádzaní na trh, montáži, používaní alebo na údržbe tlakových zariadení alebo zostáv a nie sú ani ich zástupcovia,

d) žiadate¾ o autorizáciu, èlenovia jeho riadiaceho orgánu a zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody sa nepodie¾ajú na èinnostiach, ktoré by mohli ovplyvni� ich nezávislý posudok alebo nestrannos� vo vz�ahu k èinnostiam posudzovania zhody, pre ktoré žiada o autorizáciu, najmä na poradenských službách,

e) èinnos� organizaènej zložky žiadate¾a o autorizáciu alebo jeho subdodávate¾a neovplyvòuje dôveryhodnos�, objektivitu alebo nestrannos� ich èinností pri posudzovaní zhody,
Ú

È. 24
O: 5
5. Orgány posudzovania zhody a ich zamestnanci vykonávajú èinnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej bezúhonnosti a nevyhnutnej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podlieha� žiadnym tlakom a stimulom, najmä finanèným, ktoré by mohli ovplyvni� ich posudok alebo výsledky ich èinností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto èinností.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: f
f) žiadate¾ o autorizáciu a jeho zamestnanci vykonávajú èinnosti pri posudzovaní zhody na vysokej odbornej úrovni, nestrannosti a nevyhnutnej technickej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nepodliehajú žiadnym tlakom ani stimulom, najmä finanèným, ktoré by mohli ovplyvni� ich rozhodovanie alebo výsledky ich èinností posudzovania zhody, najmä zo strany osoby alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto èinností,
Ú

È. 24
O: 6
V: 1
6. Orgán posudzovania zhody je schopný vykonáva� všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli urèené na základe èlánku 14 alebo èlánku 15, alebo bodov 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, èi už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednos�.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: g
g) žiadate¾ o autorizáciu je schopný vykonáva� všetky èinnosti príslušných postupov posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými chce by� autorizovaný, èi už ide o èinnosti vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody alebo v jeho mene a na jeho zodpovednos�,
Ú

È. 24
O: 6
V: 2
Orgán posudzovania zhody má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu tlakového zariadenia, v súvislosti s ktorým bol notifikovaný, k dispozícii:
a) potrebných pracovníkov s odbornými znalos�ami a dostatoènými a primeranými skúsenos�ami na vykonávanie úloh posudzovania zhody; 
b) potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, ktorý zabezpeèuje transparentnos� a reprodukovate¾nos� týchto postupov. Ïalej má uplatòova� príslušné politiky a zavedené postupy, ktoré rozlišujú medzi úlohami, ktoré vykonáva ako orgán posudzovania zhody, a inými èinnos�ami; 
c) potrebné postupy na vykonávanie svojej èinnosti zoh¾adòujúce ve¾kos� podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeò zložitosti príslušnej technológie používanej pri produkte a hromadný èi sériový charakter výrobného procesu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: h
h) žiadate¾ o autorizáciu má pre každý postup posudzovania zhody, typ tlakového zariadenia alebo kategóriu tlakového zariadenia, v súvislosti s ktorými žiada o autorizáciu, sústavne k dispozícii
1. zamestnancov s odbornými znalos�ami a skúsenos�ami pod¾a odseku 5 na vykonanie èinností posudzovania zhody, 
2. opis postupov, pod¾a ktorých sa vykonáva posudzovanie zhody, s cie¾om zabezpeèi� transparentnos� a schopnos� opakova� tieto postupy a má zavedené zásady a postupy, ktoré rozlišujú medzi èinnos�ami posudzovania zhody a inými èinnos�ami, ktoré vykonáva, 
3. postupy na vykonávanie èinností posudzovania zhody zoh¾adòujúce ve¾kos� podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeò zložitosti príslušnej technológie používanej pri tlakovom zariadení alebo zostave a hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
Ú

È. 24
O: 6
V: 2
P: c
Orgán posudzovania zhody má prostriedky na primerané plnenie technických a administratívnych úloh spojených s èinnos�ami posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: i
i) žiadate¾ o autorizáciu má prostriedky potrebné na plnenie technických úloh a administratívnych úloh spojených s èinnos�ami posudzovania zhody a má k dispozícii potrebné zariadenia alebo potrebné vybavenie,
Ú

È. 24
O: 7
P: a
7. Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody majú:
a) dôkladné technické a odborné školenia vz�ahujúce sa na všetky èinnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 5
P: a
(5) Zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody majú
a) technické vzdelanie alebo iné odborné vzdelanie vz�ahujúce sa na èinnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými žiadate¾ žiada o autorizáciu,
Ú

È. 24
O: 7
P: b
b) dostatoèné znalosti požiadaviek na posudzovanie, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonáva� toto posudzovanie;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 5
P: b
b) znalosti o postupoch posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými žiadate¾ žiada o autorizáciu, a sú urèení vykonáva� èinnosti pri posudzovaní zhody,
Ú

È. 24
O: 7
P: c
c) primerané znalosti a pochopenie základných bezpeènostných požiadaviek stanovených v prílohe I, uplatnite¾ných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizaèných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 5
P: c
c) znalosti základných bezpeènostných požiadaviek, uplatnite¾ných harmonizovaných noriem, príslušných ustanovení harmonizaèných právnych predpisov Európskej únie a osobitných predpisov a rozumejú im,
Ú

È. 24
O: 7
P: d
d) schopnosti potrebné na vypracovanie certifikátov, záznamov a správ preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 5
P: d
d) schopnosti potrebné na vydávanie certifikátov, záznamov a správ preukazujúcich vykonanie posúdenia zhody.
Ú

È. 24
O: 8
8. Je potrebné zaruèi� nestrannos� subjektov posudzovania zhody, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody.

Odmeòovanie vrcholového manažmentu orgánu posudzovania zhody a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody, nezávisí od poètu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: j,k
j) je zabezpeèená nestrannos� žiadate¾a o autorizáciu, nestrannos� èlenov jeho riadiaceho orgánu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody,

k) odmeòovanie èlenov riadiaceho orgánu žiadate¾a o autorizáciu a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody nezávisí od poètu vykonaných posúdení zhody ani výsledkov týchto posúdení,
Ú

È. 24
O: 9
9. Orgány posudzovania zhody uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednos� nenesie štát v súlade s vnútroštátnym právom alebo ak nie je za posudzovanie zhody priamo zodpovedný samotný èlenský štát.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: j
l) žiadate¾ o autorizáciu má uzatvorenú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní èinností pri posudzovaní zhody,
Ú

È. 24
O: 10
10. Zamestnanci orgánu posudzovania zhody dodržiavajú služobné tajomstvo, pokia¾ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh pod¾a èlánku 14, èlánku 15, alebo bodov 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I alebo akéhoko¾vek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do úèinnosti, nie však vo vz�ahu k príslušným orgánom èlenského štátu, kde daný orgán vykonáva svoju èinnos�. Vlastnícke práva sú chránené.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: j
m) zamestnanci žiadate¾a o autorizáciu zachovávajú mlèanlivos� o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli pri vykonávaní èinností pri posudzovaní zhody a o obchodnom tajomstve; to sa nevz�ahuje na poskytnutie informácií o týchto skutoènostiach úradu poèas kontroly autorizovanej osoby,
Ú

È. 24
O: 11
11. Orgány posudzovania zhody sa podie¾ajú na príslušných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach koordinaènej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej pod¾a príslušných harmonizaèných právnych predpisov Únie alebo zabezpeèia, aby ich zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o nich informovaní, a uplatòujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny, ktoré slúžia ako všeobecné usmernenia.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 4
P: j
n) žiadate¾ o autorizáciu sa zúèastní na príslušných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach koordinaènej skupiny notifikovaných osôb pre tlakové zariadenia zriadenej Európskou komisiou alebo zabezpeèí, aby jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie èinností pri posudzovaní zhody boli o nich informovaní, a uplatní administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny a ktoré slúžia ako všeobecné odborné usmernenia.
Ú

È. 25
O: 1
Èlánok 25
Požiadavky týkajúce sa inšpektorátov používate¾ov

1. Na úèely notifikácie spåòa inšpektorát používate¾ov požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 11.
D





È. 25
O: 2
2. Inšpektorát používate¾ov sa zriaïuje pod¾a vnútroštátneho práva èlenského štátu a má právnu subjektivitu.
D





È. 25
O: 3
3. Inšpektorát používate¾ov je organizaène identifikovate¾ný v rámci skupiny, ktorej je súèas�ou, a má vypracované metódy podávania správ, ktoré zabezpeèia a preukážu jeho nestrannos�.
D





È. 25
O: 4
4. Inšpektorát používate¾ov, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú návrhári, výrobcovia, dodávatelia, subjekty vykonávajúce inštaláciu, nákupcovia, vlastníci, používatelia alebo subjekty vykonávajúce údržbu tlakových zariadení alebo zostavy, ktoré posudzujú, ani splnomocnení zástupcovia žiadnej z týchto strán. To nevyluèuje možnos� použitia posudzovaných tlakových zariadení alebo zostáv, ktoré sú potrebné na výkon èinností inšpektorátu používate¾ov, alebo ich použitie na osobné úèely.

Inšpektorát používate¾ov, jeho vrcholový manažment a zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody nie sú priamo zapojení do navrhovania, výroby alebo konštrukcie, uvádzania na trh, inštalácie, používania alebo údržby daného tlakového zariadenia alebo zostavy, ani nezastupujú osoby zapojené do týchto èinností. Nesmú vykonáva� žiadnu èinnos�, ktorá by mohla ohrozi� ich nezávislý posudok alebo integritu vo vz�ahu k èinnostiam posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými boli notifikovaní. Vz�ahuje sa to najmä na poradenské služby.
D





È. 25
O: 5
5. Inšpektoráty používate¾ov a ich zamestnanci vykonávajú èinnosti posudzovania zhody na najvyššej úrovni profesionálnej bezúhonnosti a nevyhnutnej odbornej spôsobilosti v danej oblasti a nesmú podlieha� žiadnym tlakom a stimulom, najmä finanèným, ktoré by mohli ovplyvni� ich posudok alebo výsledky ich èinností posudzovania zhody, najmä zo strany osôb alebo skupín osôb, ktoré majú záujem na výsledku týchto èinností.
D





È. 25
O: 6
P: a
6. Inšpektorát používate¾ov je schopný vykonáva� všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré mu boli urèené na základe èlánku 16 a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, èi už ide o úlohy vykonávané samotným inšpektorátom, alebo v jeho mene a na jeho zodpovednos�.

Inšpektorát používate¾ov má vždy a pre každý postup posudzovania zhody a pre každý typ alebo kategóriu tlakového zariadenia, v súvislosti s ktorým bol notifikovaný, k dispozícii:
a) potrebných pracovníkov s odbornými znalos�ami a dostatoènými a primeranými skúsenos�ami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;
D





È. 25
O: 6
P: b
b) potrebný opis postupov, v súlade s ktorými sa vykonáva posudzovanie zhody, ktorý zabezpeèuje transparentnos� a reprodukovate¾nos� týchto postupov. Ïalej má zavedené vhodné politiky a postupy na rozlíšenie úloh, ktoré vykonáva ako inšpektorát používate¾ov, a iných èinností;
D





È. 25
O: 6
P: c
c) potrebné postupy na vykonávanie svojej èinnosti zoh¾adòujúce ve¾kos� podniku, odvetvie, v ktorom podnik pôsobí, jeho štruktúru, stupeò zložitosti príslušnej technológie používanej pri produkte a hromadný èi sériový charakter výrobného procesu.

Inšpektorát používate¾ov má prostriedky nevyhnutné na primerané vykonávanie technických a administratívnych úloh spojených s èinnos�ami posudzovania zhody a má prístup ku všetkým potrebným zariadeniam alebo vybaveniu.
D





È. 25
O: 7
P: a
7. Zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody majú:
a) dôkladné technické a odborné školenia vz�ahujúce sa na všetky èinnosti posudzovania zhody, v súvislosti s ktorými bol orgán posudzovania zhody notifikovaný;
D





È. 25
O: 7
P: b
b) dostatoèné znalosti požiadaviek na posudzovanie, ktoré vykonávajú, a primeranú právomoc vykonáva� toto posudzovanie;
D





È. 25
O: 7
P: c
c) primerané znalosti a pochopenie základných bezpeènostných požiadaviek stanovených v prílohe I, uplatnite¾ných harmonizovaných noriem a príslušných ustanovení harmonizaèných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;
D





È. 25
O: 7
P: d
d) schopnosti potrebné na vypracovanie certifikátov, záznamov a správ preukazujúcich, že sa vykonalo posúdenie.
D





È. 25
O: 8
8. Je potrebné zaruèi� nestrannos� inšpektorátov používate¾ov, ich vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody. Inšpektoráty používate¾ov sa nepodie¾ajú na žiadnych èinnostiach, ktoré by mohli ovplyvni� ich nezávislý posudok alebo bezúhonnos� vo vz�ahu k ich kontrolným èinnostiam.

Odmeòovanie vrcholového manažmentu inšpektorátu používate¾ov a jeho zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody, nesmie závisie� od poètu vykonaných posúdení ani výsledkov týchto posúdení.
D





È. 25
O: 9
9. Inšpektoráty používate¾ov uzavrú poistenie zodpovednosti za škodu, ak túto zodpovednos� nenesie skupina, ktorej sú súèas�ou.
D





È. 25
O: 10
10. Zamestnanci inšpektorátu používate¾ov sú povinní dodržiava� služobné tajomstvo, pokia¾ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní svojich úloh pod¾a èlánku 16 alebo akéhoko¾vek ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré tento predpis uvádzajú do úèinnosti, nie však vo vz�ahu k príslušným orgánom èlenského štátu, v ktorom daný orgán vykonáva svoju èinnos�. Vlastnícke práva sú chránené.
D





È. 25
O: 11
11. Inšpektoráty používate¾ov sa podie¾ajú na príslušných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach koordinaènej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej pod¾a príslušných harmonizaèných právnych predpisov Únie alebo zabezpeèia, aby ich zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh posudzovania zhody boli o nich informovaní, a uplatòujú administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny, ktoré slúžia ako všeobecné usmernenia.
D





È. 26
Èlánok 26
Predpoklad zhody orgánov posudzovania zhody

Ak orgán posudzovania zhody preukáže svoju zhodu s kritériami stanovenými v príslušných harmonizovaných normách alebo ich èastiach, na ktoré sa uverejnili odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá sa, že spåòa požiadavky stanovené v èlánku 24 alebo èlánku 25 v takom rozsahu, v akom sa uplatnite¾né harmonizované normy na tieto požiadavky vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 6
(6) Ak žiadate¾ o autorizáciu spåòa požiadavky uvedené v príslušnej harmonizovanej norme alebo v jej èasti, predpokladá sa, že spåòa požiadavky ustanovené v odseku 4 v takom rozsahu, v akom sa na tieto požiadavky uplatòuje príslušná harmonizovaná norma alebo jej èas�.
Ú

È. 27
O: 1
Èlánok 27
Poboèky a subdodávatelia orgánov posudzovania zhody

1. Ak notifikovaný orgán, inšpektorát používate¾ov alebo uznaná organizácia tretej strany uzatvára subdodávate¾ské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním zhody alebo využíva poboèku, zabezpeèí, aby subdodávate¾ alebo poboèka spåòali požiadavky stanovené v èlánku 24 alebo èlánku 25, a informuje o tom notifikujúci orgán.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 22
O: 1
V: 1,2
(1) Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadate¾a o vykonanie posúdenia zhody zabezpeèi� výkon niektorých èinností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizaènej zložky alebo na základe zmluvy prostredníctvom subdodávate¾a. Notifikovaná osoba je povinná zabezpeèi�, aby organizaèná zložka alebo subdodávate¾ spåòali požiadavky pod¾a § 19 ods. 4, a informova� o tom úrad. 
Ú

È. 27
O: 2
2. Notifikované orgány, inšpektoráty používate¾ov a uznané organizácie tretích strán nesú plnú zodpovednos� za úlohy vykonávané subdodávate¾mi alebo poboèkami bez oh¾adu na to, kde majú sídlo.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 22
O: 1
V: 3
Notifikovaná osoba zodpovedá za výkon èinností spojených s posudzovaním zhody organizaènou zložkou alebo subdodávate¾om pod¾a prvej vety.
Ú

È. 27
O: 3
3. Èinnosti môžu by� predmetom subdodávate¾ských zmlúv alebo ich môže vykonáva� poboèka iba v prípade, že s tým zákazník súhlasí.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 22
O: 1
V: 1
(1) Notifikovaná osoba môže so súhlasom žiadate¾a o vykonanie posúdenia zhody zabezpeèi� výkon niektorých èinností spojených s posudzovaním zhody prostredníctvom svojej organizaènej zložky alebo na základe zmluvy prostredníctvom subdodávate¾a.
Ú

È. 27
O: 4
4. Notifikované orgány, inšpektoráty používate¾ov a uznané organizácie tretích strán majú pre notifikujúce orgány k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa posúdenia kvalifikácie subdodávate¾a alebo poboèky a práce vykonanej subdodávate¾om alebo poboèkou pod¾a èlánku 14, èlánku 15, èlánku 16 alebo bodov 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 22
O: 2
(2) Notifikovaná osoba na základe žiadosti predloží úradu
a) dokumentáciu preukazujúcu, že organizaèná zložka alebo subdodávate¾ spåòa požiadavky ustanovené v § 19 ods. 4,
b) dokumentáciu týkajúcu sa èinností spojených s posudzovaním zhody vykonaných organizaènou zložkou alebo subdodávate¾om.
Ú

È. 28
O: 1
Èlánok 28
Žiados� o notifikáciu

1. Orgán posudzovania zhody predkladá žiados� o notifikáciu notifikujúcemu orgánu èlenského štátu, v ktorom je usadený.
N
Návrh nariadenia vlády






Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 19
O: 1




§ 20
O: 1

§ 11
O: 5
P: h
(1) Posudzovanie zhody môže vykonáva� len orgán posudzovania zhody, ktorému úrad udelil autorizáciu na vykonávanie èinností posudzovania zhody pod¾a § 14, § 15 alebo  prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3. v príslušnom rozsahu a ktorý úrad notifikoval Európskej komisii a ostatným èlenským štátom.

Úrad notifikuje právnickú osobu, ktorej udelil autorizáciu.


Úrad alebo ministerstvo môže rozhodnú� o autorizácii na základe žiadosti osoby uvedenej v § 1 písm. d) a preukázania splnenia týchto podmienok:
h) má sídlo alebo bydlisko na území Slovenskej republiky.
Ú

È. 28
O: 2
2. Súèas�ou žiadosti o notifikáciu je opis èinností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody a tlakového zariadenia, v súvislosti s ktorým orgán tvrdí, že je odborne spôsobilý, a osvedèenie o akreditácii, ak existuje, vydané vnútroštátnym akreditaèným orgánom, v ktorom sa potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spåòa požiadavky stanovené v èlánku 24 alebo èlánku 25.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 2




§ 19
O: 3
P: a,b
(2) Žiados� o autorizáciu, ktorú žiadate¾ predloží úradu, obsahuje opis postupov posudzovania zhody (modulov) a tlakového zariadenia, ak ide o postup pod¾a § 14, a opis èinností posudzovania zhody v rozsahu posudzovania zhody, o ktorý žiadate¾ o autorizáciu žiada.

(3) Prílohou k žiadosti o autorizáciu
a) je osvedèenie o akreditácii, ktoré osvedèuje, že žiadate¾ o autorizáciu spåòa všetky požiadavky pod¾a odseku 4,
b) je osvedèenie o akreditácii, ktoré osvedèuje, že žiadate¾ o autorizáciu spåòa niektoré požiadavky pod¾a odseku 4, a písomné doklady, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia požiadaviek pod¾a odseku 4, ak žiadate¾ o autorizáciu nepredloží osvedèenie o akreditácii pod¾a písmena a), alebo
Ú

È. 28
O: 3
3. Ak príslušný orgán posudzovania zhody nemôže poskytnú� osvedèenie o akreditácii, poskytne notifikujúcemu orgánu všetku dokumentáciu potrebnú na overenie, uznanie a pravidelné monitorovanie jeho súladu s požiadavkami stanovenými v èlánku 24 alebo èlánku 25.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 3
P: c
c) sú písomné doklady a dokumentácia, ktoré sú potrebné na overenie, uznanie a pravidelné sledovanie plnenia všetkých požiadaviek pod¾a odseku 4, ak žiadate¾ o autorizáciu nepredloží osvedèenie o akreditácii pod¾a písmena a) alebo písmena b).
Ú

È. 29
O: 1
Èlánok 29
Postup notifikácie

1. Notifikujúce orgány môžu notifikova� iba orgány posudzovania zhody, ktoré splnili požiadavky stanovené v èlánku 24 alebo èlánku 25.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 19
O: 1




§ 19
O: 4


§ 20
O: 1
(1) Posudzovanie zhody môže vykonáva� len orgán posudzovania zhody, ktorému úrad udelil autorizáciu na vykonávanie èinností posudzovania zhody pod¾a § 14, § 15 alebo  prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3. v príslušnom rozsahu a ktorý úrad notifikoval Európskej komisii a ostatným èlenským štátom.

(4) Autorizáciu možno udeli� žiadate¾ovi o autorizáciu, ktorý je právnickou osobou, ak spåòa tieto požiadavky:
...

(1) Úrad notifikuje právnickú osobu, ktorej udelil autorizáciu.
Ú

È. 29
O: 2
2. Notifikáciu Komisii a ostatným èlenským štátom uskutoènia prostredníctvom elektronického nástroja notifikácie vyvinutého a riadeného Komisiou.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.




Návrh nariadenia vlády
§ 35
O: 7




§ 20
O: 2
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voèi orgánom Európskej únie informaènú a oznamovaciu povinnos�, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.

(2) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a èlenským štátom, že právnická osoba, ktorej udelil autorizáciu, spåòa požiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády na èinnosti posudzovania zhody pod¾a § 14, §15 a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3. v príslušnom rozsahu.
Ú

È. 29
O: 3
3. V notifikácii sú zahrnuté všetky podrobnosti o èinnostiach posudzovania zhody, modul alebo moduly posudzovania zhody, príslušné vybavenie tlakového zariadenia a príslušné potvrdenie odbornej spôsobilosti.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.








Návrh nariadenia vlády
§ 3
O: 1
P: c







§ 20
O: 2
(1) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ïalej len „úrad“) je ústredný orgán štátnej správy na úseku technickej normalizácie a posudzovania zhody, ktorý
c) zabezpeèuje v spolupráci s ministerstvami medzinárodnú výmenu informácií z oblasti slovenských technických noriem, technických predpisov a posudzovania zhody pod¾a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,

(2) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a èlenským štátom, že právnická osoba, ktorej udelil autorizáciu, spåòa požiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády na èinnosti posudzovania zhody pod¾a § 14, §15 a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3. v príslušnom rozsahu.
Ú

È. 29
O: 4
4. Ak sa notifikácia nezakladá na osvedèení o akreditácii uvedenom v èlánku 28 ods. 2, notifikujúci orgán poskytne Komisii a ostatným èlenským štátom dokumentáciu potvrdzujúcu odbornú spôsobilos� orgánu posudzovania zhody a zavedené opatrenia na zabezpeèenie pravidelného monitorovania tohto orgánu a spåòania požiadaviek stanovených v èlánku 24 alebo èlánku 25.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.




Návrh nariadenia vlády
§ 35
O: 7




§ 20
O: 2
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voèi orgánom Európskej únie informaènú a oznamovaciu povinnos�, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.

(2) Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a èlenským štátom, že právnická osoba, ktorej udelil autorizáciu, spåòa požiadavky pod¾a tohto nariadenia vlády na èinnosti posudzovania zhody pod¾a § 14, §15 a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3. v príslušnom rozsahu.
Ú

È. 29
O: 5
5. Príslušný orgán môže vykonáva� èinnosti notifikovaného orgánu, uznanej organizácie tretej strany alebo inšpektorátu používate¾ov iba v prípade, že Komisia ani ostatné èlenské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždòov po notifikácii, ak sa používa osvedèenie o akreditácii, a do dvoch mesiacov po notifikácii, ak sa akreditácia nepoužíva.

Iba takýto orgán sa pokladá za notifikovaný orgán, uznanú organizáciu tretej strany alebo inšpektorát používate¾ov na úèely tejto smernice.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 29
O: 6
6. Notifikujúci orgán oznamuje Komisii a ostatným èlenským štátom všetky ïalšie príslušné zmeny týkajúce sa notifikácie.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.
§ 35
O: 7

(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voèi orgánom Európskej únie informaènú a oznamovaciu povinnos�, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú

È. 30
O: 1
Èlánok 30
Identifikaèné èísla a zoznamy notifikovaných orgánov

1. Komisia pridelí notifikovanému orgánu identifikaèné èíslo.

Pridelí mu len jedno èíslo, aj keï je orgán notifikovaný pod¾a viacerých aktov Únie.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 20
O: 3
(3) Notifikovaná osoba môže vykonáva� èinnosti posudzovania zhody pod¾a § 14 a 15, ak jej Európska komisia pridelila identifikaèné èíslo.
Ú

È. 30
O: 2
2. Komisia zverejní zoznam orgánov notifikovaných pod¾a tejto smernice vrátane identifikaèných èísiel, ktoré im boli pridelené, a èinností, v súvislosti s ktorými boli notifikované.

Komisia zabezpeèuje aktualizáciu tohto zoznamu.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 31
Èlánok 31
Zoznam uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov

Komisia zverejòuje zoznam uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov pod¾a tejto smernice, ako aj úloh, ktoré im boli uznané.

Komisia zabezpeèuje aktualizáciu tohto zoznamu.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 32
O: 1
Èlánok 32
Zmeny v notifikácii

1. Ak notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný o tom, že notifikovaný orgán alebo uznaná organizácia tretej strany už nespåòajú požiadavky stanovené v èlánku 24 alebo že si neplnia svoje povinnosti, notifikujúci orgán pod¾a potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné èlenské štáty.

Keï notifikujúci orgán zistil alebo bol informovaný, že inšpektorát používate¾ov už nespåòa požiadavky stanovené v èlánku 25, alebo že si neplní svoje povinnosti, notifikujúci orgán pod¾a potreby obmedzí, pozastaví alebo zruší notifikáciu v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek alebo neplnenia povinností. Bezodkladne o tom informuje Komisiu a ostatné èlenské štáty.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 11
O: 12
V: 1





§ 11
O: 14
(12) Ak autorizovaná osoba prestala spåòa� podmienky ustanovené týmto zákonom a urèené v rozhodnutí o autorizácii alebo ak vo svojej èinnosti porušila právny predpis týkajúci sa rozsahu poverenia a obsahu èinnosti, alebo ak o to autorizovaná osoba požiada, alebo ak zanikne potreba na autorizáciu, úrad po dohode s ministerstvom rozhodnutie o autorizácii zmení alebo zruší.

(14) Úrad vo vestníku oznamuje rozhodnutia o autorizácii, o zmene autorizácie alebo o zrušení autorizácie, ako aj zánik autorizovanej osoby.
Ú

È. 32
O: 2
2. V prípade obmedzenia, pozastavenia alebo zrušenia notifikácie, alebo ak notifikovaný orgán, uznaná organizácia tretej strany alebo inšpektorát užívate¾ov svoju èinnos� už nevykonávajú, notifikujúci èlenský štát prijme primerané opatrenia a zabezpeèí, aby dokumenty tohto orgánu boli buï spracované iným notifikovaným orgánom, uznanou organizáciou tretej strany alebo inšpektorátom používate¾ov, alebo aby boli k dispozícii príslušným notifikujúcim orgánom a orgánom doh¾adu nad trhom na ich žiados�.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 11
O: 13
(13) Ak úrad rozhodne o zrušení autorizácie autorizovanej osoby pod¾a odseku 13, ustanoví autorizovanú osobu, ktorá dokonèí proces posúdenia zhody.
Ú

È. 33
O: 1
Èlánok 33
Námietky voèi odbornej spôsobilosti notifikovaných orgánov, uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov

1. Komisia vyšetrí všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti alebo je na pochybnosti upozornená, pokia¾ ide o odbornú spôsobilos� notifikovaného orgánu, uznanej organizácie tretej strany alebo inšpektorátu používate¾ov alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností, ktoré sa na notifikovaný orgán, uznanú organizáciu tretích strán alebo na inšpektorát používate¾ov vz�ahujú.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 33
O: 2
2. Notifikujúci èlenský štát poskytne Komisii na jej žiados� všetky informácie týkajúce sa podkladov pre notifikáciu alebo toho, že pretrváva odborná spôsobilos� dotknutého orgánu posudzovania zhody.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 33
O: 3
3. Komisia zabezpeèí dôverné zaobchádzanie so všetkými citlivými informáciami získanými poèas jej vyšetrovania.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 33
O: 4
4. Keï Komisia zistí, že notifikovaný orgán, uznaná organizácia tretej strany alebo inšpektorát používate¾ov nespåòajú alebo prestali spåòa� požiadavky na notifikáciu, prijme vykonávací akt, v ktorom požiada notifikujúci èlenský štát, aby prijal potrebné nápravné opatrenia vrátane zrušenia notifikácie, ak je to potrebné.

Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s konzultaèným postupom uvedeným v èlánku 44 ods. 2.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 34
O: 1
Èlánok 34
Povinnosti notifikovaných orgánov, inšpektorátov používate¾ov a uznaných organizácií tretích strán, pokia¾ ide o výkon ich èinnosti

1. Notifikované orgány, inšpektoráty používate¾ov a uznané organizácie tretích strán vykonávajú posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody stanovenými v èlánku 14, èlánku 15, èlánku 16 alebo v bodoch 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: a
(1) Notifikovaná osoba je povinná
a) vykonáva� posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody pod¾a § 14, § 15 a prílohou è. 1 bodmi 3.1.2. a 3.1.3. primeraným spôsobom tak, aby
1. zbytoène neza�ažovala hospodárske subjekty,
2. zoh¾adnila ve¾kos� podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeò zložitosti príslušného tlakového zariadenia alebo príslušnej technológie zostavy, ako aj hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
3. dodržiavala úroveò ochrany vyžadovanú pre súlad tlakového zariadenia s týmto nariadením vlády,
Ú

È. 34
O: 2
2. Posudzovanie zhody sa vykonáva primeraným spôsobom tak, aby sa zabránilo zbytoènej zá�aži hospodárskych subjektov.

Orgány posudzovania zhody pri vykonávaní svojej èinnosti zoh¾adòujú ve¾kos� podniku, odvetvie, v ktorom podnik podniká, jeho štruktúru, stupeò zložitosti príslušného tlakového zariadenia alebo príslušnej technológie zostavy, ako aj hromadný èi sériový charakter výrobného procesu.

Dodržiavajú pri tom mieru prísnosti a úroveò ochrany vyžadovanú na súlad tlakového zariadenia s požiadavkami tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: a
(1) Notifikovaná osoba je povinná
a) vykonáva� posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody pod¾a § 14, § 15 a prílohou è. 1 bodmi 3.1.2. a 3.1.3. primeraným spôsobom tak, aby
1. zbytoène neza�ažovala hospodárske subjekty,
2. zoh¾adnila ve¾kos� podniku, odvetvie, v ktorom podniká, jeho štruktúru, stupeò zložitosti príslušného tlakového zariadenia alebo príslušnej technológie zostavy, ako aj hromadný charakter alebo sériový charakter výrobného procesu,
3. dodržiavala úroveò ochrany vyžadovanú pre súlad tlakového zariadenia s týmto nariadením vlády,
Ú

È. 34
O: 3
3. Ak orgán posudzovania zhody zistí, že výrobca nespåòa základné bezpeènostné požiadavky stanovené v prílohe I alebo neuplatòuje zodpovedajúce harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevydá certifikát zhody.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: b
b) vyzva� výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a nevyda� certifikát, ak zistí, že výrobca neuplatòuje základné bezpeènostné požiadavky, príslušné harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie,
Ú

È. 34
O: 4
4. Ak po vydaní certifikátu orgán posudzovania zhody v rámci monitorovania zhody zistí, že tlakové zariadenie už nespåòa požiadavky tejto smernice, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak to je potrebné, pozastaví platnos� certifikátu alebo odníme certifikát.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: c
c) vyzva� výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a ak je to potrebné, pozastavi� platnos� certifikátu alebo odòa� certifikát, ak po vydaní certifikátu pri monitorovaní zhody zistí, že tlakové zariadenie prestalo by� v súlade s týmto nariadením vlády,
Ú

È. 34
O: 5
5. Ak sa neprijmú nápravné opatrenia alebo ak nemajú požadovaný úèinok, orgán posudzovania zhody pod¾a potreby obmedzí certifikát, pozastaví platnos� certifikátu alebo odníme všetky certifikáty.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: d
d) obmedzi� rozsah alebo pozastavi� platnos� certifikátu alebo odòa� certifikát, pri ktorom výrobca neprijal nápravné opatrenia pod¾a písmena c), alebo ak prijaté nápravné opatrenia nemajú požadovaný úèinok,
Ú

È. 35
Èlánok 35
Odvolanie proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov, uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov

Èlenské štáty zabezpeèia, aby bolo možné odvola� sa proti rozhodnutiam notifikovaných orgánov, uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 2
(2) Notifikovaná osoba oznámi výrobcovi svoje rozhodnutie pod¾a tohto nariadenia vlády spolu s informáciou o možnosti poda� odvolanie a o lehote, v ktorej sa môže odvolanie uplatni�. Notifikovaná osoba v súlade s technickou normou upraví vnútorným predpisom postup na prijímanie, prešetrovanie a rozhodovanie o odvolaniach proti svojím rozhodnutiam.
Ú

È. 36
O: 1
Èlánok 36
Informaèná povinnos� notifikovaných orgánov, uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov

1. Notifikované orgány, uznané organizácie tretích strán a inšpektoráty používate¾ov informujú notifikujúce orgány:
a) o každom zamietnutí, obmedzení, pozastavení platnosti alebo odòatí certifikátu;
b) o akýchko¾vek okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie;
c) o každej žiadosti o informácie o èinnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody, ktorú dostali od orgánov doh¾adu nad trhom;
d) na požiadanie o èinnostiach súvisiacich s posudzovaním zhody vykonaných v rámci rozsahu ich notifikácie a o akejko¾vek inej vykonanej èinnosti vrátane cezhranièných èinností a uzatvárania subdodávate¾ských zmlúv.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: e
(1) Notifikovaná osoba je povinná
e) informova� úrad
1. o zamietnutí žiadosti o vydanie certifikátu,
2. o obmedzení rozsahu alebo pozastavení platnosti certifikátu alebo o odòatí certifikátu,
3. o okolnostiach, ktoré majú vplyv na rozsah alebo podmienky notifikácie,
4. o žiadosti o informácie o èinnostiach posudzovania zhody, ktorú notifikovaná osoba dostala od orgánu doh¾adu,
5. na základe jeho žiadosti o èinnostiach posudzovania zhody vykonaných v rozsahu jej notifikácie a o inej vykonanej èinnosti vrátane cezhraniènej èinnosti a uzatvorenia zmluvy so subdodávate¾om pod¾a § 22 ods. 1,
Ú

È. 36
O: 2
2. Notifikované orgány, uznané organizácie tretích strán a inšpektoráty používate¾ov poskytujú iným orgánom notifikovaným pod¾a tejto smernice, ktoré vykonávajú podobné èinnosti posudzovania zhody vz�ahujúce sa na rovnaké tlakové zariadenie, príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie i pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: f
f) poskytnú� iným notifikovaným osobám, ktoré vykonávajú podobné èinnosti posudzovania zhody rovnakých tlakových zariadení, informácie o tom, že tlakové zariadenie nie je v súlade s týmto nariadením vlády, a ak o to iná notifikovaná osoba požiada, aj o tom, že tlakové zariadenie je v súlade s týmto nariadením vlády,
Ú

È. 37
Èlánok 37
Výmena skúseností

Komisia organizaène zabezpeèí výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi subjektmi èlenských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.
n.a.





È. 38
V: 1
Èlánok 38
Koordinácia notifikovaných orgánov, uznaných organizácií tretích strán a inšpektorátov používate¾ov

Komisia zabezpeèí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi orgánmi posudzovania zhody notifikovanými pod¾a tejto smernice vo forme odvetvovej skupiny alebo skupín orgánov posudzovania zhody.


n.a.





È. 38
V: 2
Èlenské štáty zabezpeèia, aby sa orgány posudzovania zhody, ktoré notifikovali, priamo alebo prostredníctvom urèených zástupcov zúèastòovali na práci tejto skupiny, resp. skupín.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 21
O: 1
P: g
(1) Notifikovaná osoba je povinná
g) zúèastòova� sa priamo alebo prostredníctvom urèeného zástupcu na príslušných normalizaèných èinnostiach a èinnostiach koordinaènej skupiny notifikovaných osôb pre tlakové zariadenia zriadenej Európskou komisiou.
Ú

KAPITOLA 5
DOH¼AD NAD TRHOM ÚNIE, KONTROLA TLAKOVÉHO ZARIADENIA A ZOSTÁV VSTUPUJÚCICH NA TRH ÚNIE A OCHRANNÝ POSTUP ÚNIE






È. 39
Èlánok 39
Doh¾ad nad trhom Únie a kontrola tlakového zariadenia alebo zostáv vstupujúcich na trh Únie

Na úèely doh¾adu nad tlakovým zariadením alebo zostavami v oblasti pôsobnosti tejto smernice a ich kontroly sa uplatòujú èlánok 15 ods. 3 a èlánky 16 až 29 nariadenia (ES) è. 765/2008.
n.a.




Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok
È. 40
O: 1
Èlánok 40
Postup zaobchádzania s tlakovým zariadením alebo zostavami, ktoré predstavujú riziko na vnútroštátnej úrovni

1. Ak orgány doh¾adu nad trhom jedného èlenského štátu majú dostatoèné dôvody domnieva� sa, že tlakové zariadenie alebo zostavy, na ktoré sa vz�ahuje táto smernica, predstavujú riziko pre zdravie alebo bezpeènos� osôb alebo domácich zvierat alebo majetku, vykonajú hodnotenie týkajúce sa predmetného tlakového zariadenia alebo zostavy vo vz�ahu k príslušným tlakovým zariadeniam alebo zostavám, na ktoré sa vz�ahujú všetky požiadavky stanovené v tejto smernici. Príslušné hospodárske subjekty na tento úèel spolupracujú pod¾a potreby s orgánmi doh¾adu nad trhom.

Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány doh¾adu nad trhom zistia, že zariadenie alebo zostava nespåòajú požiadavky ustanovené v tejto smernici, bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto tlakového zariadenia alebo zostavy s uvedenými požiadavkami alebo stiahol zariadenie alebo zostavu z dodávate¾ského re�azca tohto trhu alebo stiahol od používate¾a v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú urèia.

Orgány doh¾adu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušný notifikovaný orgán.

Èlánok 21 nariadenia (ES) è. 765/2008 sa uplatòuje na opatrenia uvedené v druhom pododseku tohto odseku.
N
Návrh nariadenia vlády



Zákon è. 264/1999 Z. z.


Návrh nariadenia vlády



























Zákon è. 250/2007 Z. z.



















Zákon è. 264/1999 Z. z.






Zákon è. 250/2007 Z. z.





Zákon è. 125/2006 Z. z.
§ 23




§ 30
O: 2
P: b


§ 6
P: n








§ 8
P: l








§ 9
P: g








§ 20
O: 3
P: e-h


















§ 31
O: 1
P: a, b





§ 20
O: 3
P: d




§ 12
O: 2
P: a, b
Doh¾ad nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov a kontrolu tlakových zariadení a zostáv ustanovených týmto nariadením vlády upravuje osobitný predpis.

(2) Orgány doh¾adu vykonávajú doh¾ad, èi
b) vlastnosti urèených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú urèeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,

Výrobca je povinný
n) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.

Dovozca je povinný
l) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.

Distribútor je povinný
g) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom opatrení prijatom s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré sprístupnil na trhu.

(3) Orgán dozoru je povinný vykonáva� kontrolu bezpeènosti výrobku alebo služby a na tento úèel je oprávnený
e) doèasne zakáza� uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak je dôvodné podozrenie, že výrobok alebo služba nie sú bezpeèné, po dobu potrebnú na vykonanie skúšok alebo preverenie podozrenia,
f) zakáza� uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak bolo preukázané, že nie sú bezpeèné, a zavies� sprievodné opatrenia zabezpeèujúce dodržiavanie tohto zákazu,
g) nariadi� alebo organizova� okamžité stiahnutie výrobku, série výrobku alebo služby z trhu alebo stiahnutie z predaja, ak je preukázané, že nie sú bezpeèné a sú uvedené na trh; ak je to potrebné, nariadi� aj ich znièenie,
h) vyda� záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a vykonanie nevyhnutných opatrení a urèi� lehotu na podanie správy o ich splnení,

(1) Orgán doh¾adu môže uloži� podnikate¾ovi
a) pozastavenie uvádzania urèených výrobkov na trh na urèitý èas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpeèenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádza� urèené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázate¾ne ohrozujú oprávnený záujem,

(3) Orgán dozoru je povinný vykonáva� kontrolu bezpeènosti výrobku alebo služby a na tento úèel je oprávnený
d) informova� vèas a vhodným spôsobom osoby, ktoré môžu by� vystavené riziku vyvolanému výrobkom alebo poskytnutou službou,

(2) Na základe výsledkov inšpekcie práce a pod¾a závažnosti zistených skutoèností je inšpektor práce oprávnený
a) navrhnú� technické, organizaèné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu,
b) nariadi� odstránenie zistených nedostatkov ihneï alebo v lehotách ním urèených,
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 19, èl. 20 ods. 2, èl. 21)
È. 40
O: 2
2. Ak sa orgány doh¾adu nad trhom domnievajú, že sa neplnenie požiadaviek netýka len ich územia, informujú Komisiu a ostatné èlenské štáty o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, ktorých prijatie od hospodárskeho subjektu požadujú.
n.a.




Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 24)
È. 40
O: 3
3. Hospodársky subjekt zabezpeèí prijatie všetkých nápravných opatrení v súvislosti so všetkými tlakovými zariadeniami a zostavami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: n









§ 8
P: l









§ 9
P: g
Výrobca je povinný
n) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.

Dovozca je povinný
l) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.

Distribútor je povinný
g) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom opatrení prijatom s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré sprístupnil na trhu.
Ú

È. 40
O: 4
4. Ak príslušný hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 druhom pododseku neprijme primerané nápravné opatrenia, orgány doh¾adu nad trhom prijmú všetky primerané predbežné opatrenia s cie¾om zakáza� alebo obmedzi� sprístupnenie zariadenia alebo zostavy na ich vnútroštátnom trhu alebo stiahnu� zariadenie alebo zostavu z daného trhu, alebo spätne ich prevzia�.

Orgány doh¾adu nad trhom bezodkladne informujú Komisiu a ostatné èlenské štáty o týchto opatreniach.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 31
O: 1
P: a, b
(1) Orgán doh¾adu môže uloži� podnikate¾ovi
a) pozastavenie uvádzania urèených výrobkov na trh na urèitý èas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpeèenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádza� urèené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázate¾ne ohrozujú oprávnený záujem,
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 16 ods. 2)
È. 40
O: 5
P: a
5. Informácie uvedené v odseku 4 druhom pododseku zahàòajú všetky dostupné podrobnosti, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho zariadenia alebo zostavy, údaje o pôvode tlakového zariadenia alebo zostavy, povahe údajného nesúladu a súvisiaceho rizika, informácie o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Orgány doh¾adu nad trhom predovšetkým uvedú, èi je nesúlad spôsobený jedným z týchto dôvodov:
a) zariadenie alebo zostava nespåòajú požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpeènosti osôb alebo ochrany domácich zvierat alebo majetku, alebo
n.a.



Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 16 ods. 2, èl. 22 a 23)
È. 40
O: 5
P: b
b) nedostatkami v harmonizovaných normách uvedených v èlánku 12, na základe ktorých platí predpoklad zhody.
n.a.



Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 16 ods. 2, èl. 22 a 23)
È. 40
O: 6
6. Èlenské štáty, iné ako èlenské štáty, ktoré zaèali postup pod¾a tohto èlánku, bezodkladne informujú Komisiu a ostatné èlenské štáty o všetkých prijatých opatreniach a o akýchko¾vek dodatoèných informáciách týkajúcich sa nesúladu príslušného zariadenia alebo zostavy, ktoré majú k dispozícii, a o svojich námietkach v prípade nesúhlasu s prijatým vnútroštátnym opatrením.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 8
O: 3
P: c
Úrad oznamuje orgánom Európskych spoloèenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
c) rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia pri urèených výrobkoch vrátane tých výrobkov, ktoré majú pôvod v štátoch, s ktorými je uzatvorená príslušná medzinárodná zmluva,
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 22,23,24)
È. 40
O: 7
7. Ak žiadny èlenský štát ani Komisia v rámci troch mesiacov od prijatia informácií uvedených v odseku 4 druhom pododseku nevznesie námietku, pokia¾ ide o predbežné opatrenie prijaté èlenským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.
N
Nariadenie vlády è. 404/2007 Z. z.
§ 6
O: 5,6
(5) Orgány dozoru na základe hlásení zo systému RAPEX sú povinné zisti�, èi sa príslušný nebezpeèný výrobok vyskytuje na trhu Slovenskej republiky. Ak orgány dozoru zistia prítomnos� nebezpeèného výrobku na trhu, bezodkladne o tom informujú ministerstvo.
(6) Ministerstvo ako notifikaèný orgán zasiela hlásenia o nebezpeèných výrobkoch pod¾a odsekov 2 až 5 Komisii v lehotách pod¾a prílohy è. 4. Ministerstvo postupuje hlásenia, ktoré zasiela Komisia Slovenskej republike, orgánom dozoru.
Ú

È. 40
O: 8
8. Èlenské štáty zabezpeèia bezodkladné prijatie vhodných reštriktívnych opatrení vo vz�ahu k príslušnému zariadeniu alebo zostave, napr. stiahnutie zariadenia alebo zostavy z trhu.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 31
O: 1
P: a,b
(1) Orgán doh¾adu môže uloži� podnikate¾ovi
a) pozastavenie uvádzania urèených výrobkov na trh na urèitý èas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpeèenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádza� urèené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázate¾ne ohrozujú oprávnený záujem,
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 16 ods. 2)
È. 41
O: 1
Èlánok 41
Ochranný postup Únie

1. Ak sú po ukonèení postupu stanoveného v èlánku 40 ods. 3 a 4 vznesené námietky voèi opatreniu prijatému èlenským štátom, alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia zaène bezodkladne konzultova� s èlenskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom èi subjektmi a zhodnotí toto vnútroštátne opatrenie. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom sa urèí, èi je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie.

Rozhodnutie Komisie je urèené všetkým èlenským štátom a Komisia ho okamžite oznámi èlenským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu èi subjektom.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 41
O: 2
2. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené, všetky èlenské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpeèenie stiahnutia zariadenia alebo zostavy, ktoré nie sú v súlade, zo svojich trhov a súèasne o tom informujú Komisiu. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za neopodstatnené, príslušný èlenský štát toto opatrenie zruší.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 31
O: 1
P: a, b
(1) Orgán doh¾adu môže uloži� podnikate¾ovi
a) pozastavenie uvádzania urèených výrobkov na trh na urèitý èas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpeèenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádza� urèené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázate¾ne ohrozujú oprávnený záujem,
Ú

È. 41
O: 3
3. Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené a nesúlad zariadení alebo zostavy sa pripisuje nedostatkom v harmonizovaných normách pod¾a èlánku 40 ods. 5 písm. b) tejto smernice, Komisia uplatòuje postup stanovený v èlánku 11 nariadenia (EÚ) è. 1025/2012.
n.a.



Ú
Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 42
O: 1
Èlánok 42
Vyhovujúce tlakové zariadenie alebo zostavy, ktoré predstavujú riziko

1. Ak po uskutoènení hodnotenia pod¾a èlánku 40 ods. 1 èlenský štát zistí, že tlakové zariadenie alebo zostava, hoci je v súlade s touto smernicou, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpeènos� osôb, domáce zvieratá alebo majetok, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpeèenie toho, aby príslušné zariadenie alebo zostava pri uvedení na trh už nepredstavovali toto riziko, alebo aby toto zariadenie alebo zostavu z trhu stiahol alebo ich spätne prevzal v primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, akú urèí.
N
Návrh nariadenia vlády


Zákon è. 264/1999 Z. z.



Zákon è. 250/2007 Z. z.



















Zákon è. 264/1999 Z. z.






Zákon è. 250/2007 Z. z.





Zákon è. 125/2006 Z. z.
§ 23




§ 30
O: 2
P: b


§ 20
O: 3
P: e až h


















§ 31
O: 1
P: a, b





§ 20
O: 3
P: d




§ 12
O: 2
P: a, b
Doh¾ad nad dodržiavaním povinností hospodárskych subjektov a kontrolu tlakových zariadení a zostáv ustanovených týmto nariadením vlády upravuje osobitný predpis.

(2) Orgány doh¾adu vykonávajú doh¾ad, èi
b) vlastnosti urèených výrobkov uvedených na trh a spôsob posudzovania zhody zodpovedajú urèeným podmienkam vydaného vyhlásenia o zhode,

(3) Orgán dozoru je povinný vykonáva� kontrolu bezpeènosti výrobku alebo služby a na tento úèel je oprávnený
e) doèasne zakáza� uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak je dôvodné podozrenie, že výrobok alebo služba nie sú bezpeèné, po dobu potrebnú na vykonanie skúšok alebo preverenie podozrenia,
f) zakáza� uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ak bolo preukázané, že nie sú bezpeèné, a zavies� sprievodné opatrenia zabezpeèujúce dodržiavanie tohto zákazu,
g) nariadi� alebo organizova� okamžité stiahnutie výrobku, série výrobku alebo služby z trhu alebo stiahnutie z predaja, ak je preukázané, že nie sú bezpeèné a sú uvedené na trh; ak je to potrebné, nariadi� aj ich znièenie,
h) vyda� záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a vykonanie nevyhnutných opatrení a urèi� lehotu na podanie správy o ich splnení,

(1) Orgán doh¾adu môže uloži� podnikate¾ovi
a) pozastavenie uvádzania urèených výrobkov na trh na urèitý èas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpeèenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádza� urèené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázate¾ne ohrozujú oprávnený záujem,

(3) Orgán dozoru je povinný vykonáva� kontrolu bezpeènosti výrobku alebo služby a na tento úèel je oprávnený
d) informova� vèas a vhodným spôsobom osoby, ktoré môžu by� vystavené riziku vyvolanému výrobkom alebo poskytnutou službou,

(2) Na základe výsledkov inšpekcie práce a pod¾a závažnosti zistených skutoèností je inšpektor práce oprávnený
a) navrhnú� technické, organizaèné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu,
b) nariadi� odstránenie zistených nedostatkov ihneï alebo v lehotách ním urèených,
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 19, èl. 20 ods. 2, èl. 21)
È. 42
O: 2
2. Hospodársky subjekt zabezpeèí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými príslušnými zariadeniami alebo zostavami, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 6
P: n








§ 8
P: l








§ 9
P: g
Výrobca je povinný
n) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.

Dovozca je povinný
l) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom prijatom opatrení s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré uviedol na trh.

Distribútor je povinný
g) poskytnú� na základe žiadosti orgánu doh¾adu informácie a dokumentáciu v štátnom jazyku v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe potrebné na preukázanie súladu tlakového zariadenia alebo zostavy s týmto nariadením vlády a spolupracova� na žiados� orgánu doh¾adu pri každom opatrení prijatom s cie¾om odstráni� riziká, ktoré predstavuje tlakové zariadenie alebo zostava, ktoré sprístupnil na trhu.
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 24)
È. 42
O: 3
3. Èlenský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné èlenské štáty. Tieto informácie zahàòajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu príslušného zariadenia alebo zostavy, o pôvode zariadenia alebo zostavy a dodávate¾skom re�azci, o charaktere možného rizika, ako aj o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.





Nariadenie vlády è. 404/2007 Z. z.
§ 8
O: 3
P: c




§ 6
O: 5,6
Úrad oznamuje orgánom Európskych spoloèenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami
c) rozhodnutie o uložení ochranného opatrenia pri urèených výrobkoch vrátane tých výrobkov, ktoré majú pôvod v štátoch, s ktorými je uzatvorená príslušná medzinárodná zmluva,

(5) Orgány dozoru na základe hlásení zo systému RAPEX sú povinné zisti�, èi sa príslušný nebezpeèný výrobok vyskytuje na trhu Slovenskej republiky. Ak orgány dozoru zistia prítomnos� nebezpeèného výrobku na trhu, bezodkladne o tom informujú ministerstvo.
(6) Ministerstvo ako notifikaèný orgán zasiela hlásenia o nebezpeèných výrobkoch pod¾a odsekov 2 až 5 Komisii v lehotách pod¾a prílohy è. 4. Ministerstvo postupuje hlásenia, ktoré zasiela Komisia Slovenskej republike, orgánom dozoru.
Ú
Nariadenie (ES) è. 765/2008 má priamy úèinok (èl. 16 ods. 2, èl. 22 a 23)
È. 42
O: 4
4. Komisia zaène bezodkladne konzultova� s èlenskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodne, èi je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a pod¾a potreby navrhne primerané opatrenia.

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v èlánku 44 ods. 3.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpeènosti osôb alebo domácich zvierat èi majetku okamžite uplatnite¾né vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v èlánku 44 ods. 4.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 42
O: 5
5. Rozhodnutie Komisie je urèené všetkým èlenským štátom a Komisia ho okamžite oznámi èlenským štátom a príslušnému hospodárskemu subjektu èi subjektom.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 43
O: 1
Èlánok 43
Formálny nesúlad

1. Bez toho, aby bol dotknutý èlánok 40, ak èlenský štát dospeje k jednému z týchto zistení, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby daný nesúlad odstránil:
a) oznaèenie CE bolo umiestnené v rozpore s èlánkom 30 nariadenia (ES) è. 765/2008 alebo èlánkom 19 tejto smernice;
b) oznaèenie CE nebolo umiestnené;
c) identifikaèné èíslo notifikovaného orgánu zapojeného do fázy kontroly výroby bolo umiestnené v rozpore s èlánkom 19 alebo nebolo umiestnené;
d) oznaèenie a etiketovanie uvedené v bode 3.3. prílohy I neboli umiestnené alebo boli umiestnené v rozpore s èlánkom 19 alebo bodom 3.3 prílohy I;
e) EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané;
f) EÚ vyhlásenie o zhode nebolo vydané správne;
g) technická dokumentácia buï nie je k dispozícii, alebo nie je úplná;
h) informácie uvedené v èlánku 6 ods. 6 alebo èlánku 8 ods. 3 chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné;
i) nie je splnená iná administratívna požiadavka uvedená v èlánku 6 alebo èlánku 8.
N
Zákon è. 125/2006 Z. z.
§ 12
O: 2
P: a, b
(2) Na základe výsledkov inšpekcie práce a pod¾a závažnosti zistených skutoèností je inšpektor práce oprávnený
a) navrhnú� technické, organizaèné a iné opatrenia potrebné na zlepšenie zisteného stavu,
b) nariadi� odstránenie zistených nedostatkov ihneï alebo v lehotách ním urèených,
Ú

È. 43
O: 2
2. Ak nesúlad uvedený v odseku 1 pretrváva, príslušný èlenský štát prijme všetky primerané opatrenia na obmedzenie alebo zákaz sprístupnenia zariadenia alebo zostavy na trhu alebo zabezpeèí ich spätné prevzatie alebo ich stiahne z trhu.
N
Zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 31
O: 1
P: a, b
(1) Orgán doh¾adu môže uloži� podnikate¾ovi
a) pozastavenie uvádzania urèených výrobkov na trh na urèitý èas v prípade dôvodného podozrenia z nebezpeèenstva ohrozenia oprávnených záujmov,
b) zákaz uvádza� urèené výrobky na trh alebo vydá rozhodnutie o ich stiahnutí z trhu alebo z používania, ak preukázate¾ne ohrozujú oprávnený záujem,
Ú

KAPITOLA 6
POSTUP VÝBORU A DELEGOVANÉ AKTY
N





È. 44
O: 1
Èlánok 44
Postup výboru

1. Komisii pomáha Výbor pre tlakové zariadenia. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) è. 182/2011.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 44
O: 2
2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatòuje sa èlánok 4 nariadenia (EÚ) è. 182/2011.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 44
O: 3
3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatòuje sa èlánok 5 nariadenia (EÚ) è. 182/2011.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 44
O: 4
4. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatòuje sa èlánok 8 nariadenia (EÚ) è. 182/2011 v spojení s jeho èlánkom 5.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 44
O: 5
5. Komisia konzultuje s výborom všetky otázky, pre ktoré sa pod¾a nariadenia (EÚ) è. 1025/2012 alebo akéhoko¾vek iného právneho predpisu Únie vyžadujú konzultácie so sektorálnymi odborníkmi.

Výbor môže v súlade so svojím rokovacím poriadkom ïalej posudzova� akéko¾vek otázky týkajúce sa uplatòovania tejto smernice, ktoré vzniesol buï jeho predseda, alebo zástupca èlenského štátu.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 45
O: 1
P: a
Èlánok 45
Delegovaná právomoc

1. S cie¾om zoh¾adni� objavujúce sa ve¾mi vážne bezpeènostné dôvody je Komisia splnomocnená v súlade s èlánkom 46 prijíma� delegované akty, ktorými sa mení klasifikácia tlakových zariadení alebo zostáv, na tieto úèely:
a) uplatòova� na èas� alebo skupinu tlakových zariadení uvedených v èlánku 4 ods. 3 požiadavky èlánku 4 ods. 1;
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 45
O: 1
P: b
b) uplatòova� na zostavu alebo skupinu zostáv uvedených v èlánku 4 ods. 3 požiadavky èlánku 4 ods. 2;
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 45
O: 1
P: c
c) zaradi� èas� alebo skupinu tlakových zariadení odchylne od požiadaviek prílohy II do inej kategórie.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 45
O: 2
2. Èlenský štát, ktorý má obavy súvisiace s bezpeènos�ou tlakového zariadenia alebo zostáv, bezodkladne informuje Komisiu o svojich obavách a odôvodní ich.
N
Zákon è. 575/2001 Z. z.
§ 35
O: 7
(7) Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voèi orgánom Európskej únie informaènú a oznamovaciu povinnos�, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú

È. 45
O: 3
3. Pred prijatím delegovaného aktu Komisia vykoná dôkladné hodnotenie rizík, ktoré si vyžadujú zmenu klasifikácie.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 46
O: 1
Èlánok 46
Výkon delegovaných právomocí

1. Komisii sa ude¾uje právomoc prijíma� delegované akty za podmienok stanovených v tomto èlánku.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 46
O: 2
2. Právomoc prijíma� delegované akty uvedené v èlánku 45 sa Komisii ude¾uje na obdobie piatich rokov od 1. júna 2015. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr devä� mesiacov pred uplynutím tohto pä�roèného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokia¾ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voèi takémuto predåženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie, Európskeho parlamentu a Rady.
È. 46
O: 3
3. Delegovanie právomoci uvedené v èlánku 45 môže Európsky parlament alebo Rada kedyko¾vek odvola�. Rozhodnutím o odvolaní sa ukonèuje delegovanie právomoci, ktoré sa v òom uvádza. Rozhodnutie nadobúda úèinnos� dòom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v òom urèený. Nie je ním dotknutá platnos� delegovaných aktov, ktoré už nadobudli úèinnos�.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie, Európskeho parlamentu a Rady.
È. 46
O: 4
4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneï po prijatí súèasne Európskemu parlamentu a Rade.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie.
È. 46
O: 5
5. Delegovaný akt prijatý pod¾a èlánku 45 nadobudne úèinnos�, len ak Európsky parlament alebo Rada voèi nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dòa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevznies� námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predåži o dva mesiace.
n.a.




Ustanovenie upravuje postup Komisie, Európskeho parlamentu a Rady.
KAPITOLA 7
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
N





È. 47
Èlánok 47
Sankcie

Èlenské štáty stanovia pravidlá o sankciách, ktoré sa uplatòujú v prípade, ak hospodárske subjekty porušia ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov prijatých pod¾a tejto smernice a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpeèenie ich vykonávania. Tieto pravidlá môžu za závažné porušenia zahàòa� trestné sankcie.

Sankcie uvedené v prvom odseku musia by� úèinné, primerané a odrádzajúce.
N
zákon è. 250/2007 Z. z.













































zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 24














































§ 32
P: 1, 3 až 7
(1) Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právne záväznými aktmi Európskej únie v oblasti ochrany spotrebite¾a uloží orgán dozoru výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 9a alebo § 26 pokutu do 66 400 eur; za opakované porušenie povinnosti poèas 12 mesiacov uloží pokutu do 166 000 eur.

(2) Orgán dozoru uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávate¾ovi alebo osobe uvedenej v § 26, ktorá vyrobila, predala, doviezla alebo dodala výrobok, ktorého vada spôsobila ujmu na živote alebo zdraví, pokutu do 332 000 eur. Rovnakú pokutu uloží tomu, kto takú ujmu spôsobil vadným poskytnutím služby. Pokutu nemožno uloži� osobe, ktorá preukáže, že ujme nemohla zabráni� ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej bolo možné požadova�.

(3) Výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávate¾ovi alebo osobe pod¾a § 9a alebo § 26, ktorá marí, ruší alebo inak s�ažuje výkon dozoru, prípadne nesplní záväzný pokyn pod¾a § 20 ods. 3 písm. h), uloží orgán dozoru poriadkovú pokutu do 1 660 eur, a to aj opakovane.

(4) Pokutu pod¾a odseku 1 nemožno uloži�, ak bola uložená pokuta pod¾a osobitného zákona alebo ak možno uloži� pokutu pod¾a odseku 2.

(5) Pri urèení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnos� porušenia povinnosti, spôsob a následky porušenia povinnosti.

(6) Výnosy pokút uložených pod¾a odsekov 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpoètu.

(7) Konanie o uložení pokuty možno zaèa� do 12 mesiacov odo dòa, keï orgán dozoru zistil porušenie povinnosti pod¾a tohto zákona, najneskôr do troch rokov pod¾a odsekov 1 a 3, a do desiatich rokov pod¾a odseku 2 odo dòa, keï k porušeniu povinnosti došlo. Pokutu možno uloži� najneskôr do štyroch rokov odo dòa, keï k porušeniu povinnosti došlo.

(8) Opakované marenie, rušenie alebo s�ažovanie výkonu dozoru pod¾a odseku 3 sa považuje za závažné porušenie povinnosti.

(1) Orgán doh¾adu uloží pokutu do 5 000 000 Sk tomu, kto
a) neoprávnene alebo klamlivo použil znaèku zhody alebo vyhlásenie o zhode, alebo certifikát zhody,
b) uviedol na trh alebo distribuoval urèené výrobky bez vyhlásenia o zhode pod¾a § 10 ods. 4, certifikátu zhody alebo bez urèeného oznaèenia výrobkov znaèkou zhody pod¾a § 17 ods. 3, alebo neoprávnene uviedol na trh výrobok,
c) nesplnil podmienky ochranného opatrenia. 

(3) Pri opakovanom protiprávnom konaní možno uloži� pokutu pod¾a odsekov 1 a 2 až do dvojnásobku uloženej pokuty. 

(4) Pri ukladaní pokuty sa prihliada na cenu výrobku, závažnos�, spôsob, èas trvania a následky protiprávneho konania.

(5) Pokutu možno uloži� do jedného roku odo dòa, keï sa orgán oprávnený na uloženie pokuty dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dòa, keï k porušeniu takejto povinnosti došlo.

(6) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.

(7) Pokuta je príjmom štátneho rozpoètu.
Ú

È. 48
O: 1
Èlánok 48
Prechodné ustanovenia

1. Èlenské štáty nebudú bráni� uvedeniu do prevádzky tlakových zariadení a zostáv, ktoré sú v zhode s predpismi platnými na ich území k dátumu uplatòovania smernice 97/23/ES a boli uvedené na trh do 29. mája 2002.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 24
O: 1
(1) Tlakové zariadenie a zostavu, ktoré boli uvedené na trh do 29. mája 2002 a ktoré spåòajú požiadavky predpisov úèinných do 29. novembra 2002, možno aj naïalej uvádza� do prevádzky.
Ú

È. 48
O: 2
2. Èlenské štáty nebudú bráni� sprístupneniu na trhu a/alebo uvedeniu do prevádzky tlakových zariadení alebo zostáv, na ktoré sa vz�ahuje smernica 97/23/ES, ktoré sú v súlade s danou smernicou a ktoré boli uvedené na trh pred 1. júnom 2015.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 24
O: 2
(2) Tlakové zariadenie a zostavu, ktoré boli uvedené na trh pred 1. júnom 2015 a ktoré spåòajú požiadavky predpisov úèinných do 18. júla 2016, možno aj naïalej sprístupòova� na trhu a uvádza� do prevádzky.
Ú

È. 48
O: 3
3. Certifikáty a rozhodnutia vydané orgánmi posudzovania zhody pod¾a smernice 97/23/ES sú v platnosti pod¾a tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 24
O: 4
(4) Certifikáty a rozhodnutia vydané notifikovanými osobami pod¾a predpisov úèinných do 18. júla 2016 zostávajú v platnosti.
Ú

È. 49
O: 1
Èlánok 49
Transpozícia

1. Èlenské štáty prijmú a uverejnia do 28. februára 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s èlánkom 13. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatòujú od 1. júna 2015.

Èlenské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na èlánok 9 smernice 97/23/ES sa považujú za odkazy na èlánok 13 tejto smernice. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia èlenské štáty.





Transpozícia tohto ustanovenia sa vykonala nariadením vlády SR è. 41/2015 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR è. 576/2002 Z. z. s úèinnos�ou od 1. júna 2015.
È. 49
O: 2
2. Èlenské štáty prijmú a uverejnia do 18. júla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s èlánkom 2 ods. 15 až 32, èlánkami 6 až 12, 14, 17 a 18, èlánkom 19 ods. 3 až 5, èlánkami 20 až 43, 47 a 48 a s prílohami I, II, III a IV. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.

Tieto opatrenia uplatòujú od 19. júla 2016.

Èlenské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto sa v nich uvedie, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia èlenské štáty.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 25


§ 27

Príloha è. 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 5.

Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 19. júla 2016.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EÚ z  15. mája 2014 o harmonizácii právnych predpisov èlenských štátov týkajúcich sa sprístupòovania tlakových zariadení na trhu (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).
Ú

È. 49
O: 3
3. Èlenské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
N
zákon è. 264/1999 Z. z.
§ 8
O:3
P:d)
(3) Úrad oznamuje orgánom Európskych spoloèenstiev v rozsahu ustanovenom medzinárodnými zmluvami

d) vydanie technických predpisov, ak preberajú smernice Európskych spoloèenstiev, prièom ich text zasiela orgánom Európskych spoloèenstiev.
Ú

È. 50
Èlánok 50
Zrušenie

Èlánok 9 smernice 97/23/ES sa vypúš�a s úèinnos�ou od 1. júna 2015 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti èlenských štátov týkajúce sa lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumu uplatòovania tohto èlánku uvedených v prílohe V èasti B.

Smernica 97/23/ES zmenená aktmi uvedenými v prílohe V èasti A sa zrušuje s úèinnos�ou od 19. júla 2016 bez toho, aby tým boli dotknuté povinnosti èlenských štátov týkajúce sa lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva a dátumu uplatòovania tejto smernice uvedených v prílohe V èasti B.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabu¾kou zhody uvedenou v prílohe VI.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 26
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopåòa nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné urèené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády è. 329/2003 Z. z. a nariadenia vlády è. 41/2015 Z. z.
Ú

È. 51
Èlánok 51
Nadobudnutie úèinnosti a uplatòovanie

Táto smernica nadobúda úèinnos� dvadsiatym dòom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Èlánok 1, èlánok 2 body 1 až 14, èlánky 3, 4, 5, 14, 15 a 16, èlánok 19 ods. 1 a 2, a èlánky 44, 45 a 46 sa uplatòujú od 19. júla 2016.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 27
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos� 19. júla 2016.
Ú

È. 52
Èlánok 52
Adresáti

Táto smernica je urèená èlenským štátom.
n.a.





PRÍLOHA I
ZÁKLADNÉ BEZPEÈNOSTNÉ POŽIADAVKY

Návrh nariadenia vlády
Príloha è. 1
ZÁKLADNÉ BEZPEÈNOSTNÉ POŽIADAVKY



ÚVODNÉ POZNÁMKY



Úvodné ustanovenia



1. Povinnosti vyplývajúce zo základných požiadaviek uvedených v tejto prílohe pre tlakové zariadenia sa vz�ahujú aj na zostavy, ak existuje zodpovedajúce nebezpeèenstvo.
N
Návrh nariadenia vlády
1.
1. Základné bezpeènostné požiadavky sa uplatòujú aj na zostavu, ak existuje zodpovedajúce nebezpeèenstvo.
Ú


2. Základné bezpeènostné požiadavky stanovené v tejto smernici sú povinné. Povinnosti vyplývajúce z týchto základných bezpeènostných požiadaviek platia, iba ak jestvuje zodpovedajúce nebezpeèenstvo pre dané tlakové zariadenie, keï sa používa za podmienok, ktoré môže výrobca logicky predvída�.
N
Návrh nariadenia vlády
2.
2. Základné bezpeènostné požiadavky sú záväzné. Povinnosti vyplývajúce zo  základných bezpeènostných požiadaviek sa uplatòujú, ak existuje zodpovedajúce nebezpeèenstvo pre tlakové zariadenie, keï sa používa za podmienok, ktoré môže výrobca odôvodnene predvída�.
Ú


3. Výrobca je povinný analyzova� nebezpeèenstvá a riziká, aby urèil tie z nich, ktoré sa vz�ahujú na jeho zariadenie v súvislosti s tlakom; preto pri ich navrhovaní a budovaní prihliada na svoju analýzu.
N
Návrh nariadenia vlády
3.
3. Výrobca je povinný posudzova� nebezpeèenstvá a riziká, ktoré sa vz�ahujú na tlakové zariadenie v súvislosti s tlakom, a musí zoh¾adni� toto posúdenie pri návrhu a výrobe tlakového zariadenia.
Ú


4. Základné bezpeènostné požiadavky sa majú interpretova� a uplatòova� takým spôsobom, aby sa prihliadalo na stav techniky a bežnú prax v èase navrhovania a výroby, ako aj na technické a ekonomické aspekty, ktoré sú v súlade s vysokým stupòom ochrany zdravia a bezpeènosti.
N
Návrh nariadenia vlády
4.
4. Základné bezpeènostné požiadavky musia by� uplatòované tak, aby sa zoh¾adnil súèasný stav vedy a techniky a bežná prax v èase návrhu a výroby, ako aj technické a ekonomické h¾adiská, ktoré sú v súlade s vysokým stupòom ochrany bezpeènosti a zdravia.
Ú

Bod 1.
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Bod 1.
Všeobecne


Bod 1.1.
1.1. Tlakové zariadenie sa navrhuje, vyrába kontroluje, prípadne vybavuje a inštaluje takým spôsobom, aby sa zaruèila jeho bezpeènos� pri uvádzaní do prevádzky v súlade s návodom výrobcu alebo za logicky predvídate¾ných podmienok.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.1.
Tlakové zariadenie musí by� navrhnuté, vyrobené, kontrolované, a ak je to potrebné, aj vystrojené a namontované tak, aby bola zaistená jeho bezpeènos� pri uvádzaní do prevádzky pod¾a návodu na používanie alebo za podmienok, ktoré sú odôvodnene predvídate¾né.
Ú

Bod 1.2.
1.2. Pri výbere najvhodnejších riešení výrobca uplatòuje uvedené zásady v nasledujúcom poradí:
— v primerane dosiahnute¾nej miere eliminova� alebo zníži� nebezpeèenstvá,
— uplatòova� primerané ochranné opatrenia proti nebezpeèenstvám, ktoré nemožno eliminova�,
— v prípade potreby informova� užívate¾ov o zostávajúcich nebezpeèenstvách a upozorni� ich na to, èi je nevyhnutné prija� osobitné opatrenia na zníženie rizika v èase inštalácie a/alebo používania.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.2.
Pri výbere najvhodnejšieho riešenia výrobca je povinný uplatòova� tieto zásady v tomto poradí:
a) v najvyššej možnej miere vylúèi� nebezpeèenstvo alebo zníži� nebezpeèenstvo,
b) použi� vhodné ochranné opatrenia proti nebezpeèenstvu, ktoré nie je možné vylúèi�,
c) informova� o neodstránite¾ných nebezpeèenstvách a upozorni� na nevyhnutnos� prija� osobitné opatrenia na zníženie rizika poèas montáže a prevádzky.
Ú

Bod 1.3.
1.3. Ak je známa možnos� nesprávneho používania alebo ju možno jasne predvída�, tlakové zariadenie sa navrhuje tak, aby sa zabránilo rizikám z takéhoto nesprávneho používania, alebo, ak to nie je možné, treba naò umiestni� adekvátnu výstrahu, že tlakové zariadenie sa týmto spôsobom nepoužíva.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.3.
Ak existuje možnos� nesprávneho používania alebo ju možno odôvodnene predpoklada�, musí by� tlakové zariadenie navrhnuté tak, aby sa predišlo rizikám z  nesprávneho požívania. Ak to nie je možné, tlakové zariadenie sa oznaèí výstrahou pred nesprávnym používaním.
Ú

Bod 2.
2. NÁVRH


Bod 2.
Návrh


Bod 2.1.
2.1. Všeobecné ustanovenia

Tlakové zariadenie sa správne navrhuje, zoh¾adòujúc všetky dôležité faktory, aby sa zaruèila bezpeènos� zariadenia v priebehu jeho celej predpokladanej životnosti.

Návrh zahàòa príslušné bezpeènostné koeficienty s použitím známych komplexných metód, aby bola dôsledným spôsobom zahrnutá adekvátna miera bezpeènosti proti všetkým závažným poruchovým režimom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.1.
Všeobecne

Tlakové zariadenie musí by� správne navrhnuté, a to so zrete¾om na všetky dôležité okolnosti, aby bola zaistená jeho bezpeènos� poèas celej doby životnosti.

Návrh musí obsahova� bezpeènostné súèinitele používané komplexnými metódami, ktoré vhodným spôsobom zoh¾adòujú primeranú mieru bezpeènosti proti možným poruchovým stavom.
Ú

Bod 2.2.
2.2. Návrh pre primeranú pevnos�


Bod 2.2.
Návrh zabezpeèujúci dostatoènú pevnos�


Bod 2.2.1.
2.2.1. Tlakové zariadenie sa navrhuje na za�aženie zodpovedajúce jeho zamýš¾anému použitiu a ïalším logicky predvídate¾ným prevádzkovým podmienkam. Prihliada sa najmä na nasledujúce faktory:
— vnútorný/vonkajší tlak,
— teplota okolia a pracovná teplota,
— statický tlak a hmotnos� obsahu v prevádzkových a testovacích podmienkach,
— premávka, vietor, zemetrasenie,
— reakèné sily a momenty, ktoré sú výsledkom podpier, prípojok, potrubí atï.,
— korózia a erózia, únava materiálu atï.,
— rozklad nestálych tekutín.

Vezmú sa do úvahy rôzne za�aženia, ktoré sa môžu vyskytnú� v rovnakom èase, prihliadajúc na pravdepodobnos� ich súèasného výskytu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.2.1.
Tlakové zariadenie musí by� navrhnuté na za�aženie, ktoré zodpovedá jeho predpokladanému použitiu a ïalším odôvodnene predvídate¾ným prevádzkovým podmienkam. Musia sa zoh¾adni� najmä tieto faktory:
a) vnútorný tlak a vonkajší tlak,
b) teplota okolia a pracovná teplota, 
c) statický tlak a hmotnos� obsahu v prevádzkových podmienkach a skúšobných podmienkach,
d) doprava, vietor a zemetrasenie,
e) reakèné sily a momenty, ktoré sú dôsledkom pôsobenia podpier, prípojov, potrubí a iných prvkov,
f) korózia, erózia, únava materiálu,
g) rozklad nestabilných tekutín.

Pri návrhu sa musia zoh¾adni� rôzne za�aženia, ktoré môžu pôsobi� spoloène, a pravdepodobnos� ich súèasného výskytu.
Ú

Bod 2.2.2.
2.2.2. Návrh zabezpeèujúci primeranú pevnos� sa zakladá:
— spravidla na výpoètovej metóde opísanej v bode 2.2.3 a doplnenej v prípade potreby experimentálnou metódou navrhovania opísanou v bode 2.2.4,
— na experimentálnej metóde navrhovania bez výpoètu popísanej v bode 2.2.4, keï súèin maximálneho prípustného tlaku PS a objemu V je menší ako 6 000 barov/l alebo súèin PS·DN je menší ako 3 000 barov.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.2.2.
Návrh zabezpeèujúci dostatoènú pevnos� musí vychádza� z použitia
a) výpoètovej metódy pod¾a bodu 2.2.3. doplnenej pod¾a potreby experimentálnou metódou pod¾a bodu 2.2.4.,
b) experimentálnej metódy pod¾a bodu 2.2.4., ak bezpeènostný súèin je menší ako 6 000 bar × L alebo súèin najvyššieho dovoleného pracovného tlaku a menovitého rozmeru je menší ako 3 000 bar.
Ú

Bod 2.2.3.
P: a
2.2.3. Výpoètová metóda
a) T l a k o v ý b e z p e è n o s t n ý o b a l a i n é a s p e k t y z a � a ž e n i a

Prípustné namáhanie tlakového zariadenia sa limituje so zrete¾om na logicky predvídate¾né poruchové režimy za prevádzkových podmienok. Na tento úèel sa uplatòujú bezpeènostné faktory na úplnú elimináciu každej pochybnosti vyplývajúcej z výroby, aktuálnych prevádzkových podmienok, namáhania, výpoètových modelov, ako aj vlastností a správania materiálu.

Tieto výpoètové metódy poskytujú dostatoènú mieru bezpeènosti konzistentnú prípadne s požiadavkami bodu 7.

Požiadavky uvedené vyššie sa môžu splni� uplatòovaním jednej z nasledujúcich metód, použitých v prípade potreby, ak je to vhodné, ako doplnok k iným metódam alebo v kombinácii s nimi:
— návrh na základe vzorca,
— návrh na základe analýzy,
— návrh na základe mechanizmu lomu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.2.3.1.
Výpoètová metóda

Obmedzenie tlaku a iné aspekty za�aženia

Dovolené namáhanie tlakového zariadenia musí by� obmedzené so zrete¾om na predpokladané poruchové stavy v prevádzkových podmienkach. Musia by� použité bezpeènostné súèinitele, aby sa úplne vylúèilo akéko¾vek zníženie pevnosti vyplývajúce z výroby, zo skutoèných prevádzkových podmienok, z namáhania, výpoètových modelov a vlastností a správania materiálu.

Výpoètové metódy musia poskytova� dostatoènú mieru bezpeènosti, ktorá je v súlade s  požiadavkami pod¾a siedmeho bodu.

Tieto požiadavky možno pod¾a potreby splni� použitím jednej z nasledujúcich metód alebo ako doplnok k iným metódam, alebo v kombinácií s nimi, a to návrhom pod¾a
a) vzorca,
b) analýzy,
c) mechanizmu lomu.
Ú

Bod 2.2.3.
P: b
b) O d p o r

Na stanovenie odporu daného tlakového zariadenia sa použijú príslušné výpoèty návrhu.

Najmä:
— vypoèítané tlaky nie sú nižšie ako maximálne prípustné tlaky a je potrebné prihliada� na statickú výšku a na dynamický tlak tekutiny, ako aj na rozklad nestálych tekutín. Keï je nádoba rozdelená na jednotlivé tlakové komory, medzistena sa navrhne na základe najvyššieho možného tlaku v komore proti najnižšiemu možnému tlaku v susednej komore,
— vypoèítané teploty poskytujú príslušnú mieru bezpeènosti,
— v návrhu sa náležite zoh¾adnia všetky možné kombinácie teploty a tlaku, ktoré by mohli vzniknú� v logicky predvídate¾ných prevádzkových podmienkach pre zariadenie,
— maximálne namáhania a špièkové koncentrácie namáhania sa musia udržiava� v medziach bezpeèných limitov,
— vo výpoète tlakového bezpeènostného obalu sa použijú hodnoty zodpovedajúce vlastnostiam materiálu, opierajúce sa o preukázané údaje, s oh¾adom na ustanovenia uvedené v bode 4 spolu s príslušnými faktormi bezpeènosti. Charakteristiky materiálov, ktoré sa, ak je to vhodné, vezmú do úvahy, zahàòajú:
— konvenènú medzu klzu pevnosti, 0,2 % alebo 1,0 % odolnos� pod¾a vhodnosti pri vypoèítanej teplote,
— pevnos� v �ahu,
— èasovo závislú pevnos�, t. j. pevnos� pri teèení,
— údaje o únave materiálu,
— Youngov modul (modul pružnosti),
— vhodnú ve¾kos� trvalého pomerného predåženia,
— energiu zlomu ohybom,
— odolnos� voèi lomu;
— na vlastnosti materiálov sa uplatòujú vhodné spojovacie èinidlá v závislosti, napríklad od typu nedeštruktívnej skúšky, spájaných materiálov a predpokladaných prevádzkových podmienok,
— v návrhu sa náležite zoh¾adnia všetky logicky predvídate¾né mechanizmy rozkladu (napríklad korózia, teèenie, únava materiálu) primerané plánovanému používaniu zariadenia. V pokynoch uvedených v bode 3.4 sa venuje pozornos� konkrétnym charakteristickým znakom návrhu, ktoré sú dôležité pre životnos� zariadenia, napríklad:
— v prípade teèenia: navrhovaný poèet pracovných hodín pri špecifikovaných teplotách,
— v prípade únavy materiálu: navrhovaný poèet cyklov pri špecifikovanej úrovni namáhania,
— v prípade korózie: navrhovaný prídavok na koróziu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.2.3.2.
Pevnos�

Na urèenie pevnosti tlakového zariadenia musia by� použité vhodné výpoètové metódy založené na tom, že

a) výpoètový tlak nesmie by� nižší ako najvyšší dovolený pracovný tlak a že je nevyhnutné zoh¾adni� hydrostatickú výšku a dynamický tlak tekutiny, rozklad nestabilných tekutín, a ak je nádoba rozdelená na jednotlivé tlakové komory, stena, ktorá ich odde¾uje, musí by� navrhnutá na najvyšší možný tlak v komore oproti najnižšiemu možnému tlaku v susednej komore,
b) výpoètová teplota musí poskytova� primeranú mieru bezpeènosti,
c) v návrhu musia by� primerane zoh¾adnené všetky možné kombinácie tlaku a teploty, ktoré sa môžu vyskytnú� v odôvodnene predvídate¾ných prevádzkových podmienkach tlakového zariadenia,
d) najväèšie namáhania a špièkové koncentrácie napätí musia by� v rámci bezpeèných hodnôt,
e) vo výpoète tlakového telesa sú použité hodnoty, ktoré zodpovedajú vlastnostiam materiálov pod¾a preukázate¾ných údajov so zrete¾om na príslušné bezpeènostné súèinitele a ustanovenia štvrtého bodu a musia sa zoh¾adni� tieto uplatnite¾né vlastnosti materiálov:
1. medza klzu alebo dohovorená medza klzu pri 0,2 % predåžení alebo 1,0 % predåžení pri výpoètovej teplote,
2. pevnos� v �ahu (medza pevnosti),
3. èasovo závislá pevnos� (pevnos� pri teèení),
4. únavové charakteristiky materiálu,
5. modul pružnosti (Youngov modul),
6. vhodná ve¾kos� trvalej deformácie,
7. energia pri porušení ohybom,
8. lomová húževnatos�,
f) sú použité vhodné súèinitele spoja zoh¾adòujúce vlastnosti materiálov, ktoré závisia od spôsobu nedeštruktívneho skúšania, od spojovaných materiálov a od predpokladaných prevádzkových podmienok,
g) v návrhu sú vhodným spôsobom zoh¾adnené odôvodnene predvídate¾né mechanizmy spôsobujúce znehodnotenie, ktoré zodpovedajú predpokladanému používaniu zariadenia, najmä koróziu, teèenie materiálu, únavu materiálu a v prevádzkových pokynoch pod¾a bodu 3.4. sa pri navrhovaní zoh¾adnia konkrétne požiadavky dôležité pre životnos� zariadenia, a to pri
1. teèení materiálu navrhovaný poèet prevádzkových hodín pri urèených teplotách,
2. únave materiálu navrhovaný poèet cyklov pri urèenej úrovni namáhania,
3. korózii navrhovaný prídavok na koróziu.
Ú

Bod 2.2.3.
P: c
c) A s p e k t y s t a b i l i t y

Ak vypoèítaná hrúbka nezabezpeèuje adekvátnu konštrukènú stabilitu, prijmú sa nevyhnutné opatrenia na nápravu situácie, berúc do úvahy riziká spojené s prepravou a manipuláciou.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.2.3.3.
Stabilita

Ak vypoèítaná hrúbka nezabezpeèuje dostatoènú stabilitu konštrukcie musia sa prija� nevyhnutné opatrenia na zabezpeèenie stability, ktoré zoh¾adnia aj riziko spojené s dopravou a manipuláciou.
Ú

Bod 2.2.4.
2.2.4. Experimentálna metóda navrhovania

Návrh zariadenia sa môže úplne alebo èiastoène legalizova� príslušným skúšobným programom vykonaným na reprezentatívnej vzorke zariadenia alebo kategórie zariadenia.

Skúšobný program je pred skúškou jasne definovaný a akceptovaný odsúhlasený notifikovaným orgánom zodpovedným za modul posudzovania zhody návrhu, ak tento modul existuje.

Týmto programom sa vymedzujú podmienky skúšky a kritériá pre akceptáciu alebo zamietnutie. Aktuálne hodnoty hlavných rozmerov a vlastností materiálov, z ktorých je zostavené zariadenie, sa merajú pred skúškou.

Tam, kde je to vhodné, je poèas skúšky možné pozorova� kritické zóny tlakového zariadenia pomocou adekvátnych prístrojov schopných dostatoène presne zaznamenáva� napätia a namáhania.

Skúšobný program zahàòa:
a) Skúšku tlakovej pevnosti, ktorej úèelom je skontrolova�, èi pri tlaku s definovanou mierou bezpeènosti vo vz�ahu k maximálne prípustnému tlaku zariadenie nevykazuje znaèné netesnosti alebo deformácie presahujúce stanovený prah.

b) Tam, kde existuje nebezpeèenstvo teèenia alebo únavy materiálu – príslušné skúšky urèené na základe servisných podmienok stanovených pre dané zariadenie, napríklad doba zachovania pri špecifikovaných teplotách, poèet cyklov pri špecifikovaných úrovniach namáhania atï.

c) V prípade potreby – dodatoèné skúšky týkajúce sa ïalších faktorov uvedených v bode 2.2.1, ako je korózia, vonkajšie poškodenie.

Skúšobný tlak sa urèí na základe rozdielov medzi hodnotami geometrických mier a mier charakteristík materiálu v podmienkach skúšky a hodnotami použitými na úèely návrhu; zoh¾adòuje rozdiely medzi skúšobnou a navrhovanou teplotou.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.2.4.
Experimentálna metóda

Návrh tlakového zariadenia môže by� úplne alebo èiastoène overený vhodným skúšobným programom vykonaným na reprezentatívnej vzorke tlakového zariadenia alebo kategórii tlakového zariadenia.

Skúšobný program musí by� pred zaèatím skúšky jednoznaène definovaný a musí by� odsúhlasený notifikovanou osobou zodpovednou za postup posudzovania zhody návrhu, ak taký postup posudzovania existuje.

Skúšobný program musí urèova� podmienky skúšky a kritériá prijatia alebo zamietnutia návrhu. Pred skúškou sa merajú skutoèné hodnoty základných rozmerov a vlastností materiálov, z ktorých je vyrobené tlakové zariadenie.

Ak je to možné, musí by� poèas skúšky zabezpeèené pozorovanie nebezpeèného miesta tlakového zariadenia pomocou vhodných prístrojov schopných s dostatoènou presnos�ou zaznamenáva� napätia a deformácie.

Skúšobný program musí obsahova�
a) tlakovú skúšku, ktorej úèelom je skontrolova�, èi pri tlaku s urèenou mierou bezpeènosti v pomere k najvyššiemu dovolenému pracovnému tlaku na tlakovom zariadení nevznikajú závažné netesnosti alebo deformácie, ktoré presahujú urèenú hodnotu,
b) skúšky urèené na základe pracovných podmienok urèených pre tlakové zariadenie, najmä doby prevádzky pri urèených teplotách alebo poètu cyklov pri urèených úrovniach namáhania, ak existuje nebezpeèenstvo teèenia materiálu alebo únavy materiálu,
c) skúšky tykajúce sa ïalších faktorov uvedených v bode 2.2.1., najmä korózie, vonkajšieho poškodenia, ak je to potrebné.

Tlak pri tlakovej skúške pod¾a písmena a) musí by� urèený na základe rozdielov medzi hodnotami geometrických a materiálových vlastností meraných v podmienkach skúšky a hodnotami použitými v návrhu tlakového zariadenia; pritom sa musia zoh¾adni� rozdiely medzi skúšobnou teplotou a výpoètovou teplotou.
Ú

Bod 2.3.
2.3. Opatrenia na zaistenie bezpeènej manipulácie a prevádzky

Spôsob prevádzkovania špecifikovaný pre tlakové zariadenia je taký, aby vylúèil akéko¾vek logicky predvídate¾né nebezpeèenstvo pri prevádzkovaní zariadenia. Osobitná pozornos� sa venuje:

— uzáverom a otvorom,
— nebezpeènému zníženiu tlaku vyfúknutím,
— zariadeniam urèeným na zabránenie fyzickému prístupu poèas výskytu tlaku alebo vákua,
— povrchovej teplote s prihliadnutím na plánované použitie,
— rozkladu nestálych tekutín.

Konkrétne, tlakové zariadenie s prístupovými dverami je vybavené automatickým alebo ruène ovládaným zariadením umožòujúcim užívate¾ovi ¾ahko zisti�, že otvorenie nebude predstavova� nijaké riziko. Okrem toho tam, kde sa otváranie môže vykona� rýchlo, je tlakové zariadenie vybavené zariadením, ktoré zabráni jeho otvoreniu vždy, keï tlak alebo teplota tekutiny predstavujú riziko.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.3.
Zabezpeèenie bezpeènej manipulácie a prevádzky

Urèený spôsob prevádzkovania tlakového zariadenia musí vylúèi� akéko¾vek odôvodnene predvídate¾né nebezpeèenstvo poèas jeho prevádzky. Pozornos� sa musí venova� najmä
a) uzáverom a otvorom,
b) nebezpeènému odfúknutiu poistného zariadenia,
c) zariadeniam urèeným na zabránenie fyzickému prístupu, ak je tlakové zariadenie pod tlakom alebo je v òom vákuum,
d) povrchovej teplote so zrete¾om na predpokladané použitie,
e) rozkladu nestabilných tekutín.

Tlakové zariadenie so vstupným otvorom musí by� vybavené automatickým alebo ruène ovládaným zariadením umožòujúcim ¾ahko sa presvedèi�, že jeho otvorenie nebude predstavova� riziko. Tlakové zariadenie musí by� vybavené zariadením na zabránenie jeho otvoreniu, ak tlak alebo teplota tekutiny predstavuje nebezpeèenstvo; to neplatí, ak sa zariadenie musí da� rýchlo otvori�.
Ú

Bod 2.4.
P: a
2.4. Skúšobné prostriedky

a) Tlakové zariadenie je navrhnuté a skonštruované tak, aby sa mohli vykona� všetky nevyhnutné skúšky na zaistenie bezpeènosti;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.4.
P: a
Skúšobné prostriedky

Na zabezpeèenie vykonávania skúšok
a) musí by� tlakové zariadenie navrhnuté a vyrobené tak, aby sa mohli vykona� všetky potrebné skúšky na zaistenie bezpeènosti,
Ú

Bod 2.4.
P: b
b) Prostriedky na urèenie vnútorného stavu zariadenia sú k dispozícii, ak je nevyhnutné zaisti� trvalú bezpeènos� zariadenia, ako sú prístupové otvory umožòujúce fyzický prístup dovnútra tlakového zariadenia tak, aby sa príslušné skúšky mohli vykona� bezpeène a ergonomicky;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.4.
P: b
b) musia by� k dispozícii prostriedky na zistenie vnútorného stavu, najmä vstupné otvory umožòujúce fyzický prístup do vnútra tlakového zariadenia na bezpeèné a ergonomické vykonanie potrebných skúšok, ak je potrebné trvalo zabezpeèova� bezpeènos� tlakového zariadenia,
Ú

Bod 2.4.
P: c
c) Možno aplikova� aj ïalšie prostriedky na zaistenie bezpeèného stavu tlakového zariadenia v každej z týchto situácií:
— ak je príliš malé pre fyzický prístup do jeho vnútra,
— ak by otvorenie tlakového zariadenia malo nepriaznivý vplyv na jeho vnútrajšok,
— ak sa preukázalo, že látka v òom obsiahnutá nie je nebezpeèná pre materiál, z ktorého je tlakové zariadenie zhotovené, a nijaké iné vnútorné mechanizmy rozkladu sa nedajú logicky predvída�.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.4.
P: c
c) možno použi� aj iné prostriedky na zaistenie bezpeèného stavu tlakového zariadenia, ako sú uvedené v písmene b), ak
1. tlakové zariadenie je ve¾mi malé na fyzický prístup do vnútra,
2. otvorenie tlakového zariadenia môže ma� nepriaznivý vplyv na jeho vnútro alebo
3. je dokázané, že látka, ktorú obsahuje, nie je škodlivá pre materiál, z ktorého je tlakové zariadenie vyrobené, a odôvodnene sa nepredpokladajú žiadne iné vnútorné mechanizmy spôsobujúce jeho znehodnotenie.
Ú

Bod 2.5.
2.5. Prostriedky odvodòovania a odvzdušòovania

Tam, kde je to potrebné, sa zabezpeèia adekvátne prostriedky na odvodòovanie a odvzdušòovanie tlakového zariadenia:
— aby sa zabránilo škodlivým úèinkom, ako je vodný ráz, kolaps vákua, korózia a nekontrolované chemické reakcie. Vezmú sa do úvahy všetky štádiá prevádzkovania a skúšania, najmä tlakové skúšky,
— aby sa umožnilo èistenie, kontrola a údržba bezpeèným spôsobom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.5.
Prostriedky na odvodnenie a odvzdušnenie

Tlakové zariadenie musí by� vybavené vhodnými prostriedkami na odvodnenie a odvzdušnenie, ak je to potrebné, aby sa
a) zabránilo škodlivým vplyvom, najmä hydraulickému rázu, strate vákua, korózii a nekontrolovaným chemickým reakciám; pri tom sa musia zoh¾adni� všetky etapy prevádzkovania a skúšania, najmä tlakové skúšky,
b) umožnilo bezpeèným spôsobom èisti�, kontrolova� a udržiava� tlakové zariadenie.
Ú

Bod 2.6.
2.6. Korózia alebo iné chemické vplyvy

Tam, kde je to potrebné, sa zabezpeèí adekvátny prídavok na koróziu alebo ochranu pred koróziou alebo inými chemickými vplyvmi, prihliadajúc na predpokladané a logicky predvídate¾né použitie.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.6.
Korózia a iné chemické úèinky

Tlakové zariadenie, ak je to potrebné, musí by� vyhotovené s dostatoèným prídavkom na koróziu alebo proti iným chemickým úèinkom so zrete¾om na predpokladané a odôvodnene predvídate¾né použitie.
Ú

Bod 2.7.
2.7. Opotrebenie

Tam, kde môžu vzniknú� �ažké podmienky erózie alebo odierania, sa prijmú adekvátne opatrenia, aby:
— sa minimalizoval tento vplyv vhodným návrhom, napríklad dodatoènej hrúbky materiálu alebo použitím podložiek alebo plátovacích materiálov,
— sa umožnila výmena dielcov, ktoré sú najväèšmi poškodené,
— sa v pokynoch uvedených v bode 3.4 upriamila pozornos� na opatrenia nevyhnutné pre ïalšie bezpeèné používanie.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.7.
Opotrebenie

Pri návrhu tlakového zariadenia musia by� prijaté vhodné opatrenia, ak môže dôjs� k väèšej korózii alebo oteru, najmä
a) minimalizovaním tohto vplyvu vhodným riešením návrhu, najmä zväèšením hrúbky materiálu alebo použitím výstelky alebo plátovaných materiálov,
b) umožnením výmeny èastí, ktoré sa najviac poškodia,
c) upozornením na nevyhnutné opatrenia na zaistenie trvalej bezpeènej prevádzky v prevádzkových pokynoch pod¾a bodu 3.4.
Ú

Bod 2.8.
2.8. Zostavy

Zostavy sa navrhujú tak, aby:
— komponenty, ktoré sa majú zmontova� navzájom, boli vhodné a spo¾ahlivé na svoju funkciu,
— všetky komponenty boli riadne a náležitým spôsobom zabudované a zmontované.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.8.
Zostava musí by� navrhnutá tak, aby jej
a) èasti, ktoré majú by� spolu zmontované, boli na ten úèel vhodné a spo¾ahlivé,
b) èasti boli správne zaèlenené a vhodným spôsobom namontované.
Ú

Bod 2.9.
P: a
2.9. Opatrenia na plnenie a vypúš�anie

Tam, kde je to vhodné, sa tlakové zariadenia navrhnú a vybavia príslušenstvom tak, alebo sa prijmú také opatrenia na ich úpravu, aby sa zaistilo bezpeèné plnenie a vypúš�anie, najmä s oh¾adom na nasledujúce riziká:
a) pri plnení:
— preplnenie alebo nadmerné tlakovanie, najmä so zrete¾om na plniaci pomer a na tlak pár pri referenènej teplote,
— nestabilita tlakového zariadenia;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.9.
Plnenie a vypúš�anie

Tlakové zariadenie, ak je to potrebné, musí by� navrhnuté a vybavené príslušenstvom na bezpeèné plnenie a vypúš�anie alebo musia by� vykonané príslušné opatrenia na namontovanie tohto príslušenstva, a to so zrete¾om na tieto nebezpeèenstvá:
a) pri plnení na
1. preplnenie alebo prekroèenie tlaku so zrete¾om na plniaci pomer a tlak pár pri urèenej teplote,
2. nestabilitu tlakového zariadenia,
Ú

Bod 2.9.
P: b
b) pri vypúš�aní: nekontrolované uvo¾òovanie tekutiny pod tlakom;
N
Návrh nariadenia vlády

b) pri vypúš�aní na nekontrolovaný únik tekutiny pod tlakom,
Ú

Bod 2.9.
P: c
c) pri plnení a vypúš�aní: nebezpeèné spájanie a rozpájanie.
N
Návrh nariadenia vlády

c) pri plnení alebo vypúš�aní na nebezpeèné pripojenie a odpojenie.
Ú

Bod 2.10.
P: a
2.10. Ochrana proti prekroèeniu prípustných limitov tlakového zariadenia

Tam, kde sa za logicky predvídate¾ných podmienok môžu prekroèi� prípustné limity, sa tlakové zariadenie vybaví, alebo sa prijmú opatrenia na jeho úpravu, vhodnými ochrannými zariadeniami, pokia¾ tlakové zariadenie nemá by� chránené inými ochrannými zariadeniami v rámci zostavy.

Vhodné zariadenie alebo kombinácia takýchto zariadení sa urèí na základe konkrétnych vlastností tlakového zariadenia alebo zostavy.

Vhodné ochranné zariadenia alebo ich kombinácie obsahujú:
a) bezpeènostné príslušenstvo vymedzené v èlánku 2 bode 4;
N
Návrh nariadenia vlády

Ochrana proti prekroèeniu dovolených hodnôt

Ak by v odôvodnene predvídate¾ných podmienkach mohlo dôjs� k prekroèeniu dovolených hodnôt, tlakové zariadenie musí by� vybavené vhodnými ochrannými zariadeniami alebo sa musia urobi� opatrenia na jeho vybavenie takými ochrannými zariadeniami, ak sa v rámci zostavy nepredpokladá zabezpeèenie ochrany inými ochrannými zariadeniami.

Ochranné zariadenie alebo kombinácia ochranných zariadení sa musí urèi� pod¾a príslušných vlastností tlakového zariadenia alebo zostavy. Ochranné zariadenia alebo ich kombinácia musia obsahova�
a) bezpeènostné príslušenstvo alebo
Ú

Bod 2.10.
P: b
b) prípadne adekvátne monitorovacie prístroje, ako sú indikátory a/alebo alarmy, ktoré umožòujú podniknú� príslušné opatrenia, èi už automaticky alebo ruène, aby sa tlakové zariadenie udržalo v medziach prípustných limitov.
N
Návrh nariadenia vlády

b) vhodné monitorovacie zariadenie, najmä oznamovaè, ukazovate¾ alebo výstražné zariadenie, ktoré umožní vykona� automatické alebo ruèné zásahy na zabezpeèenie dovolených hodnôt tlakového zariadenia.
Ú

Bod 2.11.
2.11. Bezpeènostné príslušenstvo


Bod 2.11.
Bezpeènostné príslušenstvo


Bod 2.11.1.
2.11.1. Bezpeènostné príslušenstvo je:
— navrhnuté a skonštruované tak, aby bolo spo¾ahlivé a vhodné pre svoje predpokladané funkcie, a zoh¾adòovalo prípadné požiadavky na údržbu a testovanie zariadení,
— nezávislé od iných funkcií, pokia¾ bezpeènostné funkcie nemôžu by� ovplyvnené týmito inými funkciami,
— vyhovujúce príslušným zásadám navrhovania, aby sa zabezpeèila vhodná a spo¾ahlivá ochrana. Tieto zásady zahàòajú najmä režimy bezpeèné pri poruche, zálohovanie, rôznorodos� a samodiagnostiku.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.11.1.
Bezpeènostné príslušenstvo musí
a) by� navrhnuté a vyrobené tak, aby bolo vhodné a spo¾ahlivé na svoju predpokladanú funkciu, a to aj so zrete¾om na požiadavky na údržbu a skúšky tlakového zariadenia,
b) by� nezávislé od iných èinností, ak bezpeènostná funkcia nemôže by� ovplyvnená inými èinnos�ami,
c) vyhovova� príslušným zásadám navrhovania na zaistenie bezpeènej a spo¾ahlivej ochrany, ktoré zahàòajú hlavne zaistenie bezpeènosti pri poruche, zálohovanie, rôznorodos� vyhotovenia a preverovanie vlastnej èinnosti.
Ú

Bod 2.11.2.
2.11.2. Zariadenia obmedzujúce tlak

Tieto zariadenia sa navrhnú tak, aby tlak trvale neprekraèoval trvale maximálnu prípustnú hodnotu tlaku PS, je však povolený prípadný krátkodobý tlakový ráz pri dodržaní špecifikácií stanovených v bode 7.3.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.11.2.
Zariadenie na obmedzovanie tlaku

Zariadenie na obmedzovanie tlaku musí by� navrhnuté tak, aby nedochádzalo k trvalému prekroèeniu najvyššieho dovoleného pracovného tlaku. Krátkodobé zvýšenie tlaku je dovolené pri dodržaní podmienky pod¾a bodu 7.3.
Ú

Bod 2.11.3.
2.11.3. Zariadenia na monitorovanie teploty

Tieto zariadenia majú z bezpeènostných dôvodov adekvátnu dobu odozvy, ktorá je v súlade s funkciou merania.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.11.3.
Zariadenie na monitorovanie teploty

Zariadenie na monitorovanie teploty musí ma� vhodný reakèný èas so zrete¾om na meraciu funkciu.
Ú

Bod 2.12.
2.12. Vonkajší požiar

V prípade potreby sa tlakové zariadenie navrhne takým spôsobom a prípadne vybaví náležitým príslušenstvom alebo sa jeho vybavenie týmto príslušenstvom zabezpeèí, aby sa splnili požiadavky na obmedzenie škôd v prípade vonkajšieho požiaru, najmä so zrete¾om na jeho predpokladané použitie.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.12.
Vonkajší požiar

Ak je to potrebné so zrete¾om na predpokladané použitie, tlakové zariadenie sa navrhne a vybaví vhodným príslušenstvom alebo sa urobia opatrenia na jeho vybavenie vhodným príslušenstvom, aby sa obmedzili škody, ktoré by vznikli v dôsledku požiaru mimo tlakového zariadenia.
Ú

Bod 3.
3. VÝROBA


Bod 3.
Výroba


Bod 3.1.
3.1. Výrobné postupy

Výrobca zabezpeèí kompetentné plnenie ustanovení stanovených v štádiu navrhovania uplatòovaním vhodných metód a príslušných postupov, najmä vzh¾adom na aspekty uvedené nižšie.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.
Výrobný postup

Výrobca musí zabezpeèi� splnenie príslušných požiadaviek ustanovených pre návrh tlakového zariadenia uplatnením príslušnej výrobnej metódy a pracovného postupu najmä so zrete¾om na body 3.1.1. až 3.1.5.
Ú

Bod 3.1.1.
3.1.1. Príprava jednotlivých dielcov

Príprava jednotlivých dielcov (napríklad tvárnenie a skášanie hrán) nemá zapríèini� vznik chýb alebo prasklín alebo zmien mechanických vlastností, ktoré by pravdepodobne mohli ohrozi� bezpeènos� tlakového zariadenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.1.
Zhotovenie jednotlivých èastí

Zhotovenie jednotlivých èastí, najmä tvárnením alebo úpravou hrán, nesmie spôsobi� povrchové chyby, trhliny alebo zmeny mechanických vlastností, ktoré môžu zníži� bezpeènos� tlakového zariadenia.
Ú

Bod 3.1.2.
3.1.2. Trvalé spojenie

Trvalé spoje a pri¾ahlé zóny sú bez akýchko¾vek povrchových alebo vnútorných chýb ohrozujúcich bezpeènos� zariadenia.

Vlastnosti trvalých spojov sa zhodujú s minimálnymi vlastnos�ami špecifikovanými pre materiály, ktoré sa majú spoji�, pokia¾ iné relevantné hodnoty vlastností nie sú zoh¾adnené v projektových výpoètoch.

Trvalé spojenia dielcov, ktoré prispievajú k odporu tlaku a dielcov, ktoré sú k nim priamo pripojené, sa pre tlakové zariadenia realizujú náležite kvalifikovaným personálom v súlade so zodpovedajúcimi prevádzkovými postupmi.

Pre tlakové zariadenia v kategóriách II, III a IV sa prevádzkové postupy a personál schva¾ujú kompetentnou tre�ou stranou, ktorou pod¾a uváženia výrobcu môže by�:
— notifikovaný orgán,
— organizácia tretej strany uznaná èlenským štátom, ako sa stanovuje v èlánku 20.

Na vykonanie týchto schválení tretia strana uskutoèòuje prehliadky a skúšky, ako to stanovujú príslušné zosúladené harmonizované normy, alebo ekvivalentné prehliadky a skúšky alebo zabezpeèí ich uskutoènenie.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.2.
Nerozoberate¾né spoje

Nerozoberate¾né spoje a k nim pri¾ahlé miesta musia by� bez povrchových chýb alebo vnútorných chýb, ktoré môžu zníži� bezpeènos� tlakového zariadenia.

Vlastnosti nerozoberate¾ných spojov musia zodpoveda� minimálnym vlastnostiam, ktoré sú ustanovené pre spájané materiály, ak sa pri výpoètoch návrhu neuvažovalo s inými príslušnými vlastnos�ami.

Nerozoberate¾né spoje tlakového zariadenia, ktoré sú pod tlakom, a èastí, ktoré sú k nemu priamo pripojené, musia vyhotovi� osoby s príslušnou odbornou spôsobilos�ou a s použitím príslušných pracovných postupov.

Pre tlakové zariadenie klasifikované do kategórie II, III alebo IV musia by� pracovné postupy a osoby s príslušnou odbornou spôsobilos�ou urèené na vyhotovenie nerozoberate¾ných spojov schválené notifikovanou osobou, ktorá na toto schválenie musí vykona� alebo necha� vykona� prehliadky a skúšky pod¾a príslušných harmonizovaných noriem alebo im rovnocenné prehliadky a skúšky.
Ú

Bod 3.1.3.

3.1.3. Nedeštruktívne skúšky

Nedeštruktívne skúšky trvalých spojov pre tlakové zariadenia vykonáva náležite kvalifikovaný personál. V prípade tlakových zariadení v kategóriách III a IV personál schva¾uje organizácia tretej strany uznaná èlenským štátom pod¾a èlánku 20.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.3.
Nedeštruktívne skúšky

Nedeštruktívne skúšky nerozoberate¾ných spojov tlakového zariadenia musia vykonáva� osoby s príslušnou odbornou spôsobilos�ou. Pre tlakové zariadenie klasifikované do kategórie III alebo IV musia by� tieto osoby schválené notifikovanou osobou.
Ú

Bod 3.1.4.
3.1.4. Tepelné spracovanie

Ak existuje nebezpeèenstvo, že výrobný proces zmení vlastnosti materiálov do takej miery, že sa tým naruší bezpeènos� tlakového zariadenia, uplatní sa v príslušnom štádiu výroby sa náležité tepelné spracovanie.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.
Tepelné spracovanie

Ak existuje riziko, že výrobný postup zmení vlastnosti materiálov v takom rozsahu, že môže dôjs� k zníženiu bezpeènosti tlakového zariadenia, musí sa pri výrobe použi� vhodné tepelné spracovanie.
Ú

Bod 3.1.5.
3.1.5. Vysledovate¾nos�

Na identifikáciu materiálov tvorených dielcami zariadenia, ktoré prispievajú k odporu tlaku, sa vhodnými prostriedkami stanovujú a udržiavajú príslušné postupy, a to od prevzatia, cez výrobu až po koneènú skúšku vyrobeného tlakového zariadenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.5.
Identifikovate¾nos� materiálu

Na identifikáciu materiálu urèeného na výrobu èastí tlakového zariadenia, ktoré sú pod tlakom, sa musia urèi� a dodržiava� príslušné postupy. Tieto postupy musia by� uplatòované vhodnými prostriedkami od prevzatia materiálu, poèas výroby až po poslednú skúšku vyrobeného tlakového zariadenia.
Ú

Bod 3.2.
3.2. Závereèné posudzovanie

Tlakové zariadenie sa podrobí závereènému posudzovaniu pod¾a postupu popísaného nižšie.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.
Závereèné posúdenie

Tlakové zariadenie sa musí podrobi� závereènému posúdeniu pod¾a postupov uvedených v bodoch 3.2.1. až 3.2.3.
Ú

Bod 3.2.1.
3.2.1. Závereèná kontrola

Tlakové zariadenie podstupuje závereènú kontrolu, v rámci ktorej sa vizuálne a preskúmaním sprievodných dokumentov vyhodnotí súlad s požiadavkami tejto smernice. Pritom sa môže zoh¾adni� skúška vykonaná v priebehu výroby. Pokia¾ je to nevyhnutné z bezpeènostných dôvodov, závereèná kontrola sa vykoná zvnútra i zvonka na každej èasti zariadenia, prípadne aj v priebehu výroby (napríklad ak preskúmanie poèas závereènej kontroly už nie je možné).
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.1.
Závereèná kontrola

Na tlakovom zariadení sa musí vykona� závereèná kontrola, ktorou sa na základe vizuálnej prehliadky a kontroly technickej dokumentácie hodnotí dodržanie požiadaviek tohto nariadenia vlády. Pritom sa môžu zoh¾adni� skúšky vykonané poèas výroby tlakového zariadenia. Poèas závereènej kontroly sa musí vykona� vonkajšia prehliadka a vnútorná prehliadka každej èasti tlakového zariadenia, ak je potrebná z bezpeènostných dôvodov; ak vonkajšiu prehliadku a vnútornú prehliadku nie je možné vykona� poèas závereènej kontroly, musí sa vykona� ešte poèas výroby.
Ú

Bod 3.2.2.
3.2.2. Skúška tesnosti

Závereèné posudzovanie tlakového zariadenia zahàòa skúšku tlakového bezpeènostného obalu, ktorá bude ma� obvykle podobu hydrostatickej tlakovej skúšky pri tlaku rovnajúcom sa prinajmenšom hodnote stanovenej v bode 7.4.

Pre sériovo vyrábané tlakové zariadenia kategórie I sa táto skúška môže uskutoèni� na štatistickom základe.

Ak je hydrostatická tlaková skúška škodlivá alebo sa nedá uskutoèni�, môžu sa vykona� iné skúšky uznanej hodnoty. Pre iné skúšky, ako je hydrostatická tlaková skúška, sa pred vykonaním týchto skúšok uplatòujú dodatoèné opatrenia, ako sú nedeštruktívne skúšky alebo iné metódy s ekvivalentnou platnos�ou.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.2.
Skúška pevnosti

Súèas�ou závereèného posúdenia tlakového zariadenia musí by� skúška pevnosti tlakového telesa, ktorá sa obyèajne vykonáva ako hydraulická tlaková skúška tlakom, ktorý je rovnaký alebo vyšší, ako tlak urèený pod¾a bodu 7.4.

Pri sériovo vyrábaných tlakových zariadeniach klasifikovaných do kategórie I možno skúšku pevnosti vykona� na štatistickom základe.

Ak sa pri hydraulickej tlakovej skúške môže tlakové zariadenie poškodi� alebo ju nemožno vykona�, môžu sa vykona� iné rovnocenné skúšky. Pred vykonaním týchto skúšok sa musia uskutoèni� dodatoèné opatrenia, najmä nedeštruktívne skúšky alebo iné rovnocenné skúšky.
Ú

Bod 3.2.3.
3.2.3. Kontrola bezpeènostných zariadení

Závereèné posudzovanie v prípade zostáv zahàòa aj kontrolu bezpeènostných zariadení zameranú na kontrolu úplného súladu s požiadavkami uvedenými v bode 2.10.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.3.
Kontrola bezpeènostného príslušenstva

Súèas�ou závereèného posúdenia zostavy je aj kontrola bezpeènostného príslušenstva zameraná na dodržanie požiadaviek pod¾a bodu 2.10.
Ú

Bod 3.3.
P: a
3.3. Oznaèovanie a etiketovanie

Okrem oznaèenia CE uvedeného v èlánkoch 18 a 19 a informácií, ktoré sa majú poskytnú� v súlade s èlánkom 6 ods. 6 a èlánkom 8 ods. 3 sa poskytujú tieto informácie:
a) pre všetky tlakové zariadenia:
— rok výroby,
— oznaèenie tlakového zariadenia v súlade s jeho charakterom, ako je oznaèenie typu, série alebo výrobná dávka a výrobné èíslo,
— dôležité maximálne/minimálne prípustné limity;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.3.

Bod 3.3.1.
P: a
Oznaèenie a nápisy

Výrobca okrem oznaèenia CE pod¾a § 17 a 18 a informácií pod¾a § 6 písm. j) a § 8 písm. e) poskytne tieto údaje a informácie:
a) o každom tlakovom zariadení
1. rok výroby,
2. identifikáciu tlakového zariadenia pod¾a jeho charakteru, najmä typu, série alebo výrobnej dávky a výrobného èísla,
3. základné najvyššie dovolené parametre a najnižšie dovolené parametre,
Ú

Bod 3.3.
P: b
b) v závislosti od typu tlakového zariadenia ïalšie informácie nevyhnutné na bezpeènú inštaláciu, prevádzkovanie alebo používanie a prípadne údržbu a periodickú kontrolu, ako sú:
— objem V tlakového zariadenia v l (litroch),
— menovitý rozmer DN pre potrubie,
— použitý skúšobný tlak PT v baroch a dátum,
— nastavený tlak bezpeènostného zariadenia v baroch,
— výkon tlakového zariadenia v kW,
— napájacie napätie vo V (voltoch),
— predpokladané použitie,
— plniaci pomer kg/l,
— maximálna hmotnos� náplne v kg,
— hmotnos� obalu v kg,
— skupina tekutiny;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.3.1.
P: b
b) o tlakovom zariadení pod¾a typu aj ïalšie informácie potrebné na bezpeènú montáž, prevádzku, používanie, údržbu a pravidelné kontroly, najmä
1. objem V v litroch (L),
2. menovitý rozmer  potrubia (DN),
3. použitý skúšobný tlak PT v baroch (bar),
4. dátum vykonania skúšky,
5. tlak, na ktorý je nastavené bezpeènostné zariadenie, v baroch (bar),
6. výkon tlakového zariadenia v kilowattoch (kW),
7. napájacie napätie vo voltoch (V),
8. predpokladané použitie,
9. plniaci pomer (v kg/L),
10. najvyššia hmotnos� obsahu v kilogramoch (kg),
11. hmotnos� prázdneho tlakového zariadenia v kilogramoch (kg),
12. skupina tekutiny,
Ú

Bod 3.3.
P: c
c) v prípade potreby – výstrahy pripevnené k tlakovému zariadeniu, ktoré upozoròujú na nesprávne používanie, ktoré sa môže pod¾a získaných skúseností vyskytnú�.

Informácie uvedené v písm. a), b) a c) sa umiestòujú na tlakové zariadenie alebo na typový štítok, ktorý je k nemu pevne pripevnený, s nasledujúcimi výnimkami:
— v niektorých prípadoch sa na zabránenie opakovanému oznaèeniu jednotlivých èastí, ako sú potrubné komponenty urèené pre tú istú zostavu, môže použi� príslušná dokumentácia,
— ak je tlakové zariadenie príliš malé, napríklad príslušenstvo, tieto informácie sa môžu umiestni� na štítku pripevnenom k tomuto tlakovému zariadeniu,
— pre náplò a výstrahy uvedené v písmene c) možno použi� etiketovanie alebo iné adekvátne prostriedky za predpokladu, že zostanú èitate¾né v priebehu primeraného èasového obdobia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.3.1.
P: c


Bod 3.3.2.
c) výstrahy umiestnené na tlakovom zariadení upozoròujúce na nesprávne používanie, ktoré možno odôvodnene predpoklada�.

Informácie pod¾a bodu 3.3.1. musia by� umiestnené  priamo na tlakovom zariadení alebo na štítku, ktorý je k nemu pripevnený, alebo
a) uvedené, ak je to vhodné, v príslušnej dokumentácii, aby sa predišlo opakovanému oznaèeniu jednotlivých èastí, najmä èastí potrubia urèených pre tú istú zostavu,
b) umiestnené na štítku spojenom s tlakovým zariadením, ak sa informácie majú umiestni� na príliš malé tlakové zariadenie, najmä na príslušenstvo,
c) informácie o obsahu a výstrahách pod¾a bodu 3.3.1. možno uvies� na etikete alebo iným vhodným spôsobom, ak je zaruèené, že sú èitate¾né.
Ú

Bod 3.4.
P: a
3.4. Návod na obsluhu/Prevádzkové pokyny

a) Keï sa tlakové zariadenie sprístupòuje na trhu, je sprevádzané dôležitými pokynmi pre používate¾a, obsahujúcimi nevyhnutné bezpeènostné informácie týkajúce sa:
— montáže vrátane zostavovania rozlièných kusov tlakového zariadenia,
— uvádzania do prevádzky,
— používania,
— údržby vrátane kontrol vykonávaných používate¾om;.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.4.
P: a
Prevádzkové pokyny

S tlakovým zariadením sprístupneným na trhu musí by� dodaný návod na používanie s prevádzkovými pokynmi pre používate¾a, ktorý musí obsahova�
a) bezpeènostné pokyny týkajúce sa
1. montáže vrátane zostavenia rôznych èasti tlakového zariadenia,
2. uvedenia do prevádzky,
3. používania,
4. údržby vrátane kontrol vykonávaných používate¾om,
Ú

Bod 3.4.
P: b
b) Pokyny obsahujú informácie pripevnené k tlakovému zariadeniu v súlade s bodom 3.3 s výnimkou oznaèenia série a prípadne sú sprevádzané technickými dokumentmi, výkresmi a diagramami nevyhnutnými na úplné pochopenie týchto pokynov;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.4.
P: b
b) údaje a informácie pod¾a bodu 3.3. okrem oznaèenia série, a k návodu na používanie musí by� priložená technická dokumentácia, výkresy a grafy, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie týchto pokynov,
Ú

Bod 3.4.
P: c
c) Keï sa to vyžaduje, tieto pokyny poukazujú aj na riziká vyplývajúce z nesprávneho používania tlakového zariadenia v súlade s bodom 1.3 a na konkrétne vlastnosti návrhu v súlade s bodom 2.2.3.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.4.
P: c
c) upozornenia na riziká pod¾a bodu 1.3., ktoré vyplývajú z nesprávneho používania tlakového zariadenia a z urèitých vlastností návrhu pod¾a bodu 2.2.3., ak je to potrebné.
Ú

Bod 4.
4. MATERIÁLY

Materiály používané na výrobu tlakových zariadení sú vhodné na dané použitie v priebehu plánovanej životnosti, pokia¾ sa neráta s ich výmenou.

Pomocné zváracie materiály a iné spojovacie materiály musia náležitým spôsobom spåòa� len príslušné požiadavky bodu 4.1, bodu 4.2 písm. a) a prvého odseku bodu 4.3, a to tak jednotlivo, ako aj v spojenej konštrukcii.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.
Materiály

Materiály použité na výrobu tlakového zariadenia musia by� vyhovujúce poèas predpokladanej životnosti tlakového zariadenia, ak sa nepredpokladá ich výmena.

Prídavné materiály na zváranie a iné spojovacie materiály musia vyhovova� príslušným požiadavkám pod¾a bodov 4.1., 4.2. písm. a) a 4.3. prvej vety a druhej vety, a to jednotlivo pred použitím aj po použití v zhotovenej konštrukcii.
Ú

Bod 4.1.
P: a
4.1. Materiály pre dielce vystavené tlaku:

a) majú vhodné vlastnosti pre všetky prevádzkové podmienky, ktoré sú logicky predvídate¾né, a pre všetky skúšobné podmienky a predovšetkým by mali by� dostatoène húževnaté a pevné. Kde je to vhodné, vlastnosti materiálov spåòajú požiadavky bodu 7.5. Okrem toho treba venova� náležitú starostlivos� najmä pri výbere materiálov, aby sa v prípade potreby predišlo vzniku krehkých lomov; ak sa zo špecifických dôvodov používa krehký materiál, treba urobi� príslušné opatrenia;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.1.
P: a,b
Materiály použité na výrobu èastí pod tlakom
a) musia ma� vhodné vlastnosti pri prevádzkových podmienkach, ktoré možno odôvodnene predpoklada�, a pri skúšobných podmienkach s dôrazom na dostatoènú �ažnos� a húževnatos�, a ak je to potrebné, vlastnosti týchto materiálov musia spåòa� požiadavky uvedené v bode 7.5.,
b) musia sa vybera� tak, aby sa predišlo vzniku krehkého lomu; ak sa krehký materiál použije z osobitných dôvodov, musia sa vykona� príslušné opatrenia,
Ú

Bod 4.1.
P: b
b) sú dostatoène chemicky odolné voèi tekutine obsiahnutej v tlakovom zariadení; chemické a fyzikálne vlastnosti nevyhnutné pre prevádzkovú bezpeènos� nie sú výrazne ovplyvòované poèas plánovanej životnosti zariadenia;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.1.
P: c
c) musia by� dostatoène chemicky odolné proti tekutine, ktorú obsahuje tlakové zariadenie, a ich chemické vlastnosti a fyzikálne vlastnosti nevyhnutné na bezpeènú prevádzku nesmú by� výrazne ovplyvnené poèas predpokladanej životnosti,
Ú

Bod 4.1.
P: c
c) nie sú výrazne ovplyvòované starnutím;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.1.
P: d
d) nesmú by� výrazne ovplyvnené starnutím,
Ú

Bod 4.1.
P: d
d) sú vhodné na predpokladané procesy spracovania;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.1.
P: d
e) musia by� vhodné na predpokladané výrobné postupy,
Ú

Bod 4.1.
P: e
e) vyberú sa tak, aby sa zabránilo výrazným nežiaducim vplyvom pri spájaní rôznych materiálov.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.1.
P: e
f) musia by� vyberané tak, aby sa zabránilo výrazným nežiaducim úèinkom pri vzájomnom spájaní rôznych materiálov.
Ú

Bod 4.2.
P: a
4.2. Výrobca tlakového zariadenia:

a) vhodným spôsobom vymedzuje hodnoty nevyhnutné pre projektové výpoèty uvedené v bode 2.2.3 a dôležité charakteristiky materiálov a ich spracovanie uvedené v bode 4.1;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.2.
P: a
Výrobca musí
a) urèi� vhodným spôsobom hodnoty nevyhnutné pre výpoèty návrhu pod¾a bodu 2.2.3. a základné vlastnosti materiálov a ich spracovanie pod¾a bodu 4.1.,
Ú

Bod 4.2.
P: b
b) uvedie vo svojej technickej dokumentácii prvky týkajúce sa súladu so špecifikáciami materiálov uvedenými v tejto smernici, a to v jednej z nasledujúcich foriem:
— použitím materiálov, ktoré vyhovujú harmonizovaným normám,
— použitím materiálov zahrnutých do európskeho schválenia materiálov pre tlakové zariadenia v súlade s èlánkom 15,
— konkrétnym ohodnotením materiálov;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.2.
P: b
b) uvies� v technickej dokumentácii údaje týkajúce sa zhody so špecifikáciou materiálov pod¾a tohto nariadenia vlády
1. použitím materiálov, ktoré vyhovujú harmonizovaným normám,
2. použitím materiálov uvedených v európskom schválení materiálov pod¾a § 15 alebo
3. podrobným posúdením materiálov,
Ú

Bod 4.2.
P: c
c) pre tlakové zariadenia v kategóriách III a IV notifikovaný orgán, poverený vykonávaním postupov posudzovania zhody pre tlakové zariadenia, vykoná špecifické posúdenie konkrétneho ohodnotenia materiálu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.2.
P: c
c) zabezpeèi� pre tlakové zariadenie klasifikované do kategórie III alebo IV podrobné posúdenie materiálov notifikovanou osobou.
Ú

Bod 4.3.
4.3. Výrobca zariadení prijme náležité opatrenia, aby zabezpeèil, že používané materiály sú v zhode s požadovanými špecifikáciami. Konkrétne, dokumentácia vypracovaná výrobcom materiálov a potvrdzujúca súlad so špecifikáciami sa dodáva pre všetky materiály.

Pre hlavné tlakové dielce zariadení v kategóriách II, III a IV to nadobúda formu certifikátu o špecifickej kontrole výrobku.

Ak má výrobca materiálov náležitý systém zabezpeèenia kvality, osvedèený príslušným orgánom, ustanoveným v rámci Únie, ktorý sa podrobil špecifickému posudzovaniu materiálov, predpokladá sa, že certifikáty vydané výrobcom osvedèujú zhodu s príslušnými požiadavkami tohto bodu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.3.
Výrobca musí vykona� príslušné opatrenia, aby zabezpeèil súlad použitých materiálov s požadovanými špecifikáciami. Ku každému materiálu musí by� dodaná dokumentácia vypracovaná výrobcom materiálov, ktorá potvrdzuje zhodu so špecifikáciami. Dokumentácia pod¾a druhej vety týkajúca sa hlavných èastí tlakového zariadenia klasifikovaného do kategórie II, III alebo IV, ktoré sú pod tlakom, musí ma� formu certifikátu o osobitnej kontrole výrobku.

Ak výrobca materiálov uplatòuje systém zabezpeèovania kvality certifikovaný príslušným certifikaèným orgánom, ktorý je založený v Európskej únii, a podrobil sa osobitnému posudzovaniu pre oblas� materiálov, považuje sa certifikát vydaný týmto výrobcom za potvrdenie zhody s príslušnými požiadavkami tohto bodu.
Ú


ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY NA TLAKOVÉ ZARIADENIA

Okrem príslušných požiadaviek uvedených v bodoch 1 až 4 sa na tlakové zariadenia vz�ahujú nasledujúce požiadavky uvedené v bodoch 5 a 6.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.
Osobitné požiadavky na tlakové zariadenia vystavené plameòu alebo inak vyhrievané s rizikom prehriatia pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b)


Bod 5
P: a
5. VYHRIEVANÉ ALEBO INAK OHRIEVANÉ TLAKOVÉ ZARIADENIA S NEBEZPEÈENSTVOM PREHRIATIA, UVEDENÉ V ÈLÁNKU 4 ODS. 1

Tieto tlakové zariadenia zahàòajú:
— generátory pary a horúcej vody uvedené v èlánku 4 ods. 1 písm. b), ako sú vykurované parné a teplovodné kotly, prehrievaèe a medziprehrievaèe, kotly na odpadové teplo, kotly na spa¾ovanie odpadu, elektródové alebo ponorné elektricky zohrievané kotly, tlakové hrnce spolu s ich príslušenstvami a prípadne ich systémy na úpravu napájacej vody a na prívod paliva,
— ohrievacie zariadenia urèené na iné úèely, ako je tvorba pary a horúcej vody, patriace do èlánku 4 ods. 1 písm. a), ako sú ohrievaèe pre chemické a iné podobné procesy a zariadenia na spracovanie potravín pod tlakom.

Tieto tlakové zariadenia sa vypoèítajú, navrhnú a skonštruujú tak, aby sa vylúèili alebo minimalizovali nebezpeèenstvá výraznej straty bezpeènostného obalu z prehriatia. Kde je vhodné, zabezpeèí sa najmä:
a) aby boli k dispozícii vhodné ochranné prostriedky na obmedzenie prevádzkových parametrov, ako je prívod tepla, odber tepla a prípadne hladina tekutiny, aby sa zabránilo akémuko¾vek nebezpeèenstvu miestneho alebo celkového prehriatia;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.1.













Bod 5.2.
P: a
Tlakovými zariadeniami vystavenými plameòu alebo inak vyhrievanými s rizikom prehriatia pod¾a § 4 ods. 1 písm. a) a b) sú
a) generátory na výrobu pary alebo horúcej vody pod¾a § 4 ods. 1 písm. b), najmä parné kotly a horúcovodné kotly, prehrievaèe a prihrievaèe, kotly na odpadové teplo, kotly na spa¾ovanie odpadu, elektródové alebo ponorné elektricky vykurované kotly, tlakové hrnce vrátane ich príslušenstva a zariadení na úpravu napájacej vody a na prívod paliva,
b) zariadenia na ohrev pod¾a § 4 ods. 1 písm. a), ktoré sú urèené na iné úèely, ako je výroba pary a horúcej vody, najmä ohrievaèe urèené pre chemické procesy a iné podobné procesy a zariadenia na spracovanie potravín tlakom.

Tlakové zariadenie pod¾a bodu 5.1. musí by� vypoèítané, navrhnuté a vyrobené tak, aby sa vylúèilo alebo na najnižšiu možnú mieru znížilo riziko výrazného zníženia odolnosti tlakového telesa proti tlaku vplyvom prehriatia. Musí sa najmä zabezpeèi�, aby
a) boli k dispozícii vhodné ochranné prostriedky na obmedzenie prevádzkových parametrov, najmä prívodu alebo odvodu tepla a úrovne hladiny, aby sa zabránilo riziku z miestneho prehriatia alebo celkového prehriatia,
Ú

Bod 5
P: b
b) aby boli pod¾a potreby k dispozícii miesta odberu vzoriek, aby sa umožnilo ohodnotenie vlastností tekutiny a tak sa prípadne zabránilo nebezpeèenstvám spojeným s usadeninami a/alebo koróziou;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.2.
P: b
b) boli, ak je to potrebné, k dispozícii miesta na odber vzoriek na hodnotenie vlastností tekutiny, aby sa zabránilo riziku vyplývajúcemu zo vzniku usadenín alebo z korózie,
Ú

Bod 5
P: c
c) aby sa prijali príslušné opatrenia na eliminovanie nebezpeèenstva poškodenia z usadenín;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.2.
P: c
c) sa vykonali opatrenia potrebné na vylúèenie rizika poškodenia spôsobeného usadeninami,
Ú

Bod 5
P: d
d) aby boli k dispozícii prostriedky na bezpeèné odstraòovanie zvyškového tepla po odstavení;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.2.
P: d
d) boli k dispozícii prostriedky na bezpeèný odvod zvyškového tepla po odstavení,
Ú

Bod 5
P: e
e) aby sa podnikli opatrenia na zabránenie nebezpeènému hromadeniu zápalných zmesí hor¾avých látok a vzduchu alebo spätnému š¾ahnutiu plameòa.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.2.
P: e
e) sa vykonali opatrenia na zabránenie vzniku nebezpeènej koncentrácie zápalnej zmesi hor¾avých látok a vzduchu alebo na zabránenie spätnému š¾ahnutiu plameòa.
Ú

Bod 6
P: a
6. POTRUBIE, AKO JE UVEDENÉ V ÈLÁNKU 4 ODS. 1 PÍSM. C)
 
V návrhu a konštrukcii sa zabezpeèí:
a) aby nebezpeèenstvo pre�aženia z neprípustného vo¾ného pohybu alebo vytváraných nadmerných síl, napríklad na prírubách, spojoch, vlnovcoch alebo hadiciach, sa vhodne kontrolovalo takými prostriedkami, ako je podopieranie, obmedzovanie, kotvenie, vyrovnávanie a predpätie;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
P: a
Potrubie pod¾a § 4 ods. 1 písm. c)

Návrhom a konštrukciou potrubia pod¾a § 4 ods. 1 písm. c) sa musí zabezpeèi�, aby
a) bolo vhodným spôsobom, najmä pomocou podpier, výstuh, ukotvenia, vyrovnávania a predpätia, regulované riziko pre�aženia potrubia v dôsledku neprípustného vo¾ného pohybu a nadmerných síl vznikajúcich najmä na prírubách, spojoch, vlnovcoch alebo hadiciach,
Ú

Bod 6
P: b
b) aby tam, kde je možnos� výskytu kondenzácie vo vnútri potrubia pre plyny, boli k dispozícii prostriedky na vypúš�anie a odstraòovanie usadenín z dolných oblastí potrubia, aby sa zabránilo škodám z vodného rázu alebo korózie;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
P: b
b) boli na mieste, na ktorom vnútri potrubia obsahujúceho plyn dochádza ku kondenzácii, k dispozícii prostriedky na vypúš�anie a odstraòovanie usadenín z nižšie položených èastí potrubia, aby sa zabránilo poškodeniu potrubia vyplývajúcemu z hydraulického rázu alebo korózie,
Ú

Bod 6
P: c
c) aby boli zoh¾adnené potenciálne škody z turbulencie a tvorby vírov; tu možno uplatni� príslušnú èas� bodu 2.7;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
P: c
c) sa zoh¾adnila možnos� poškodenia potrubia vplyvom turbulencie a vznikom vírov; na tento úèel sa použijú najmä príslušné ustanovenia bodu 2.7.,
Ú

Bod 6
P: d
d) aby sa zoh¾adnilo nebezpeèenstvo únavy materiálu spôsobené vibráciami v potrubí;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
P: d
d) sa zoh¾adnilo riziko vyplývajúce z únavy materiálu spôsobenej vibráciami v potrubí,
Ú

Bod 6
P: e
e) aby tam, kde potrubie obsahuje tekutiny 1. skupiny, boli k dispozícii vhodné prostriedky na izolovanie „odberových“ potrubí, ktorých ve¾kos� predstavuje znaèné nebezpeèenstvo;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
P: e
e) boli k dispozícii potrebné prostriedky na odpojenie odberových potrubí, ktorých ve¾kos� predstavuje neprimerané riziko, ak potrubie obsahuje tekutiny zaradené do 1. skupiny,
Ú

Bod 6
P: f
f) aby sa minimalizovalo nebezpeèenstvo náhodného vypúš�ania; odberové body sú jasne oznaèené na nemennej strane, s oznaèením tekutiny, ktorú obsahujú;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
P: f
f) bolo na najnižšiu možnú mieru znížené riziko náhodného vypustenia obsahu a aby miesta odberu boli zrete¾ne a vidite¾ne oznaèené na stabilnej strane potrubia údajom o tekutine, ktorá je v òom obsiahnutá,
Ú

Bod 6
P: g
g) aby poloha a trasa podzemného potrubia bola aspoò zaznamenaná v technickej dokumentácii, aby sa u¾ahèila jeho bezpeèná údržba, kontrola alebo oprava.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
P: g
g) bola v technickej dokumentácii vyznaèená poloha a trasa podzemného potrubia, aby sa zaistila jeho bezpeèná údržba, kontrola alebo oprava.
Ú

Bod 7
7. ŠPECIFICKÉ KVANTITATÍVNE POŽIADAVKY NA NIEKTORÉ TLAKOVÉ ZARIADENIA

Nasledujúce ustanovenia platia ako všeobecné pravidlo. Avšak tam, kde nie sú uplatòované, vrátane prípadov, keï materiály nie sú špecificky uvedené a neuplatòujú sa nijaké harmonizované normy, výrobca preukáže, že sa prijali príslušné opatrenia na dosiahnutie ekvivalentnej celkovej úrovne bezpeènosti.

Ustanovenia stanovené v tejto èasti dopåòajú základné bezpeènostné požiadavky bodov 1 až 6 pre tlakové zariadenia, na ktoré sa vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.
OSOBITNÉ KVANTITATÍVNE POŽIADAVKY NA NIEKTORÉ TLAKOVÉ ZARIADENIA

Ustanovenia tohto bodu sa uplatòujú na tlakové zariadenie, na ktoré sa vz�ahujú. Ak výrobca tieto ustanovenia neuplatòuje vrátane prípadov, keï materiály nie sú špecifikované alebo nie sú použité harmonizované normy, musí preukáza�, že boli vykonané príslušné opatrenia na dosiahnutie rovnakej celkovej úrovne bezpeènosti.
Ú

Bod 7.1.
7.1. Prípustné namáhania


Bod 7.1.
Dovolené namáhanie


Bod 7.1.1.
7.1.1. Symboly

R e/t , medza klzu, oznaèuje hodnotu pri výpoètovej teplote:
— hornej medze klzu pre materiál s hornou a dolnou medzou klzu,
— 1,0 % tesnosti austenitickej ocele a nelegovaného hliníka,
— 0,2 % tesnosti v ostatných prípadoch.

R m/20 oznaèuje minimálnu hodnotu medze pevnosti v �ahu pri 20 °C.

R m/t oznaèuje medzu pevnosti v �ahu pri výpoètovej teplote.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.1.1.
Oznaèenie

Re/t oznaèuje medzu klzu, ktorá pri výpoètovej teplote vyjadruje hodnotu
a) hornej medze klzu pre materiály s hornou medzou klzu a dolnou medzou klzu,
b) dohovorenej medze klzu 1,0 % pre austenitickú oce¾ a nelegovaný hliník,
c) dohovorenej medze klzu 0,2 % pre materiály, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) a b),
Rm/20 oznaèuje najnižšiu hodnotu medze pevnosti v �ahu pri 20 °C,
Rm/t oznaèuje medzu pevnosti v �ahu pri výpoètovej teplote.
Ú

Bod 7.1.2.
7.1.2. Prípustné celkové namáhanie membrány pre prevažne statické za�aženia a pre teploty mimo rozsahu, v ktorom je teèenie znaèné, neprekroèí menšie z nasledujúcich hodnôt pod¾a použitého materiálu:
— v prípade feritickej ocele, vrátane normalizovanej (normalizovanej valcovanej) ocele a s vylúèením jemnozrnnej ocele a špeciálne tepelne spracovanej ocele – 2 / 3 R e/t a 5 / 12 R m/20 ,
— v prípade austenitickej ocele:
— ak jej predåženie po zlome presahuje 30 %; 2 / 3 R e/t ,
— alebo, alternatívne, a ak jej predåženie po zlome presahuje 35 %, 5 / 6 R e/t a 1 / 3 R m/t ;
— v prípade nelegovanej alebo nízkolegovanej oce¾oliatiny; 10 / 19 R e/t a 1 / 3 of R m/20 ;
— v prípade hliníka, 2 / 3 of R e/t ,
— v prípade hliníkových zliatin s vylúèením zrážania kalite¾ných zliatin; 2 / 3 R e/t a 5 / 12 R m/20 .
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.1.2.
Celkové dovolené namáhanie membrány, najmä pri prevažne statickom za�ažení a pri teplote mimo oblas� výrazného teèenia, nesmie prekroèi� najmenšiu hodnotu z týchto hodnôt pod¾a použitého materiálu:
a) 2/3 Re/t a 5/12 Rm/20 pre feritickú oce¾ vrátane normalizovanej (normalizovane valcovanej) ocele okrem jemnozrnnej ocele a špeciálne tepelne spracovanej ocele,
b) pre austenitickú oce¾
1. 2/3 Re/t, ak predåženie po pretrhnutí je väèšie ako 30 %, alebo
2. 5/6 Re/t a 1/3 Rm/t, ak predåženie po pretrhnutí je väèšie ako 35 %,
c) 10/19 Re/t a 1/3 Rm/20 pre nelegovanú oce¾ na odliatky alebo nízkolegovanú oce¾ na odliatky,
d) 2/3 Re/t pre hliník,
e) 2/3 Re/t a 5/12 Rm/20 pre hliníkové zliatiny nepodliehajúce vytvrdzovaniu poèas starnutia.
Ú

Bod 7.2.
7.2. Koeficienty spoja

Pre zvárané spoje koeficient spoja neprekroèí nasledujúce hodnoty:
— pre zariadenie podrobené deštruktívnym a nedeštruktívnym skúškam, ktoré potvrdzujú, že celá séria spojov nevykazuje výrazné chyby: 1,
— pre zariadenie podrobené náhodným nedeštruktívnym skúškam: 0,85,
— pre zariadenie nepodrobené nedeštruktívnym skúškam iným ako vizuálna kontrola: 0,7.

V prípade potreby sa prihliada aj na typ namáhania a na mechanické a technologické vlastnosti spoja.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.2.
Súèinitele spoja

Pri nerozoberate¾ných spojoch, pri ktorých, ak je to potrebné, sa musí zoh¾adni� aj druh namáhania a mechanické a technologické vlastnosti spoja, súèinite¾ nerozoberate¾ného spoja nesmie prekroèi� hodnotu
a) 1,00 pre tlakové zariadenie, na ktorom sa vykonali deštruktívne skúšky a nedeštruktívne skúšky, ktoré potvrdzujú, že celá skupina spojov je bez závažných chýb,
b) 0,85 pre tlakové zariadenie, na ktorom sa vykonali náhodné nedeštruktívne skúšky,
c) 0,70 pre tlakové zariadenie, na ktorom sa vykonala iba vizuálna kontrola.
Ú

Bod 7.3.
7.3. Zariadenia obmedzujúce tlak, najmä pre tlakové nádoby

Okamžitý tlakový ráz uvedený v bode 2.11.2 sa udržiava na hodnote do 10 % maximálne prípustného tlaku.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.3.
Zariadenia na obmedzenie tlaku najmä pre tlakové nádoby

Krátkodobé zvýšenie tlaku pod¾a bodu 2.11.2. nesmie presiahnu� 10 % hodnoty najvyššieho dovoleného pracovného tlaku.
Ú

Bod 7.4.
7.4. Hydrostatický skúšobný tlak

Pre tlakové nádoby nie je hydrostatický skúšobný tlak uvedený v bode 3.2.2 v žiadnom z týchto prípadov menší ako:
— tlak zodpovedajúci maximálnemu za�aženiu, ktorému môže by� tlakové zariadenie vystavené v prevádzke pri zoh¾adnení jeho maximálne prípustného tlaku a jeho maximálne prípustnej teploty vynásobených koeficientom 1,25,
— maximálne prípustný tlak vynásobený koeficientom 1,43 pod¾a toho, ktorá hodnota je väèšia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.4.
Hydraulický skúšobný tlak

Hydraulický skúšobný tlak pod¾a bodu 3.2.2. pri tlakovom zariadení nesmie by� nižší ako
a) tlak, ktorý zodpovedá najväèšiemu za�aženiu, ktorému môže by� tlakové zariadenie vystavené poèas prevádzky po zoh¾adnení najvyššieho dovoleného pracovného tlaku a najvyššej dovolenej pracovnej teploty, vynásobený súèinite¾om 1,25 a
b) najvyšší dovolený pracovný tlak vynásobený súèinite¾om 1,43.
Ú

Bod 7.5.
7.5. Vlastnosti materiálov

Pokia¾ sa nepožadujú iné hodnoty v súlade s inými kritériami, ktoré sú zoh¾adnené, je oce¾ považovaná za dostatoène húževnatú, aby vyhovovala bodu 4.1 ods. a), ak v �ahovej skúške vykonanej pod¾a štandardného postupu jej predåženie po zlome nie je menšie ako 14 % a jej energia zlomu ohybom meraná na skúšobnej vzorke ISO V nie je menšia ako 27 J pri teplote nepresahujúcej 20 °C, nie však vyššej ako dolná projektovaná prevádzková teplota.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.5.
Vlastnosti materiálov

Ak sa nepoužijú iné hodnoty pod¾a iných kritérií, považuje sa oce¾ za dostatoène �ažnú, aby vyhovovala požiadavkám pod¾a bodu 4.1. písm. a), ak pri skúške �ahom vykonanej normalizovaným spôsobom nie je �ažnos� po pretrhnutí menšia ako 14 % a nárazová práca pri skúške vrubovej húževnatosti s vrubom tvaru V meraná na skúšobnej vzorke pod¾a ISO normy nie je menšia ako 27 J pri teplote najviac 20 °C, ale nie vyššej, ako je najnižšia predpokladaná dovolená pracovná teplota.
Ú

PRÍLOHA II
TABU¼KY POSUDZOVANIA ZHODY
N

Príloha è. 2
Urèenie kategórie TLAKOVÉHO ZARIADENIA
Ú

PRÍLOHA III
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY


Príloha è. 3
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY



Povinnosti vyplývajúce z ustanovení o tlakových zariadeniach sa v tejto prílohe vz�ahujú aj na zostavy.
N
Návrh nariadenia vlády
§ 4
O: 2








§ 14
O: 5
(2) Základné bezpeènostné požiadavky musí spåòa� zostava, ktorá obsahuje najmenej jedno tlakové zariadenie uvedené v odseku 1 a ktorá
a) je urèená na výrobu pary alebo horúcej vody pri teplote vyššej ako 110 C obsahujúca aspoò jedno vykurované alebo inak vyhrievané tlakové zariadenie s rizikom prehriatia,
b) nie je uvedená v písmene a), ak ju výrobca zamýš¾a sprístupni� na trhu a uvies� do prevádzky ako zostavu.

(5) Postup posudzovania zhody pod¾a odseku 1, ktorý sa použije pri zostave pod¾a § 4 ods. 2, zahàòa posúdenie
a) každého tlakového zariadenia tvoriaceho zostavu a uvedeného v § 4 ods. 1, ktoré predtým nebolo podrobené postupu posudzovania zhody a nemá oznaèenie CE; postup posudzovania zhody sa urèí pod¾a kategórie každého tlakového zariadenia,
b) zaèlenenia èastí pod¾a prílohy è. 1 bodov 2.3., 2.8. a 2.9. do zostavy, ktoré sa musí urèi� pod¾a najvyššej kategórie použite¾nej na dané zariadenie, ktorá je iná, ako kategória použite¾ná na bezpeènostné príslušenstvo,
c) ochrany zostavy proti prekroèeniu dovolených prevádzkových hodnôt pod¾a prílohy è.1 bodov 2.10. a 3.2.3., ktoré sa musí vykona� pod¾a najvyššej kategórie použite¾nej pre chránené zariadenia.
Ú

Èas� 1.
MODUL A
1. MODUL A: VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY


Bod 1.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY (MODUL A)


Bod 1.
1. Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie spåòa požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.1.
Všeobecne

Vnútorná kontrola výroby je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 1.2. až 1.4. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie spåòa požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu.

Technická dokumentácia umožòuje posúdi� zhodu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika, resp. rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z h¾adiska posudzovania, návrh, výroba a prevádzkovania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatnite¾né, minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie uvedených výkresov a diagramov a prevádzkovania tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï tieto harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky vykonaných výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.;
— správy o skúškach.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.2.
Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá musí umožni� posúdenie súladu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a musí obsahova� potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, musí obsahova� aj návrh, opis výroby a používania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach.
Ú

Bod 3.
3. Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobný proces a jeho monitorovanie zaruèovali súlad vyrábaného tlakového zariadenia s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.3.
Výroba

Výrobca prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèil súlad vyrábaného tlakového zariadenia s technickou dokumentáciou pod¾a bodu 1.2. a s požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 4.
4. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 1.4.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 4.1.
4.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.4.1.
Výrobca umiestni oznaèenie CE na tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 4.2.
4.2. Výrobca vydá pre model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány uchováva k dispozícii 10 rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.4.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 5.
5. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednos� splni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.5.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 1.4., ak sú uvedené v splnomocnení, môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� splni� splnomocnený zástupca.
Ú

Èas� 2.
MODUL A2
2. MODUL A2: VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY A SKÚŠKY TLAKOVÉHO ZARIADENIA POD DOH¼ADOM V ¼UBOVO¼NÝCH INTERVALOCH


Bod 2.
VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY A SKÚŠKY TLAKOVÉHO ZARIADENIA POD DOH¼ADOM V NÁHODNÝCH INTERVALOCH (MODUL A 2)


Bod 1.
1. Vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod doh¾adom v ¾ubovo¾ných intervaloch je postupom posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3, 4 a 5 a zaruèuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie spåòa požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.1.
Všeobecne

Vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod doh¾adom v náhodných intervaloch je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 2.2. až 2.5. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie spåòa požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia umožòuje posúdi� zhodu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z h¾adiska posudzovania, návrh, výroba a prevádzkovania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje v prípade potreby minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie takýchto plánov a diagramov a prevádzky tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky uskutoènených výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.,
— správy o skúškach.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.2.
Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá musí umožni� posúdenie súladu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a musí obsahova� potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, musí obsahova� aj návrh, opis výroby a používania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach.
Ú

Bod 3.
3. Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèil súlad vyrábaných tlakových zariadení s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatòujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.3.
Výroba

Výrobca prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèil súlad vyrábaného tlakového zariadenia s technickou dokumentáciou pod¾a bodu 2.2. a s požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 4.
4. Závereèné posúdenie a kontroly tlakových zariadení

Výrobca vykoná závereèné posúdenie tlakového zariadenia monitorované formou neèakaných návštev notifikovaného orgánu vybraného výrobcom.

Kontroly výrobku v ¾ubovo¾ných intervaloch stanovených orgánom vykonáva alebo ich nechá vykona� notifikovaný orgán vybraný výrobcom s cie¾om overi� kvalitu vnútorných kontrol tlakových zariadení, prièom sa okrem iného zoh¾adní technologická zložitos� tlakových zariadení a vyrobené množstvo.

Poèas týchto neèakaných návštev notifikovaný orgán:
— zis�uje, èi výrobca skutoène vykonáva závereèné posudzovanie v súlade s èas�ou 3.2 prílohy I,
— odoberie vzorky tlakového zariadenia v miestach výroby alebo skladovania, aby vykonal kontroly. Notifikovaný orgán stanoví poèet èastí zariadenia na vzorku a urèí, èi je nevyhnutné vykona� úplné alebo èiastoèné závereèné posudzovanie vzoriek tlakového zariadenia.

Postup na zistenie prijate¾nosti vzorky, ktorý sa má použi�, je urèený na to, aby sa zistilo, èi sa výrobný postup tlakového zariadenia vykonáva v rámci prijate¾ných hodnôt, s cie¾om zabezpeèi� zhodu tlakového zariadenia.

Ak jedna alebo viac èastí tlakového zariadenia alebo zostavy nie je v zhode, notifikovaný orgán prijme príslušné opatrenia.

Poèas výrobného procesu výrobca umiestni, na zodpovednos� notifikovaného orgánu, identifikaèné èíslo tohto orgánu.
N

Bod 2.4.

Bod 2.4.1.



Bod 2.4.2.





Bod 2.4.3.








Bod 2.4.4.




Bod 2.4.5.



Bod 2.4.6.
Závereèné posúdenie a skúšky tlakového zariadenia

Výrobca vykoná závereèné posúdenie tlakového zariadenia, ktoré je monitorované v náhodných intervaloch notifikovanou osobou, ktorú si vyberie.

Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykoná alebo nechá vykona� kontrolu tlakového zariadenia v náhodných intervaloch, ktoré si urèila, s cie¾om overi� kvalitu skúšok tlakového zariadenia aj so zrete¾om na technologickú zložitos� tlakového zariadenia a vyrobené množstvo.

Notifikovaná osoba poèas náhodných kontrol
a) zis�uje, èi výrobca vykonáva závereèné posúdenie pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2.,
b) odoberie vzorku tlakového zariadenia z miesta výroby alebo skladovania, aby vykonala kontrolu,
c) urèí poèet tlakových zariadení vo vzorke a urèí, èi je potrebné vykona� úplné alebo len èiastoèné závereèné posúdenie tlakového zariadenia.

Postup na zistenie prijate¾nosti vzorky, ktorý sa má použi�, je urèený na zistenie, èi sa výrobný postup tlakového zariadenia vykonáva v rámci prijate¾ných hodnôt s cie¾om zabezpeèi� zhodu tlakového zariadenia.

Notifikovaná osoba prijme príslušné opatrenia, ak jedno alebo viac tlakových zariadení nie je v súlade s týmto nariadením vlády.

Poèas výrobného procesu výrobca umiestni na tlakové zariadenie na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 5.
5. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 2.5.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 5.1.
5.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.5.1.
Výrobca umiestni oznaèenie CE na tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Výrobca vydá pre model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode a spolu s technickou dokumentáciou ho pre vnútroštátne orgány uchováva k dispozícii 10 rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.5.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva spolu s technickou dokumentáciou k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané.
Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 6.
6. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 5 môže v jeho mene a na jeho zodpovednos� splni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.6.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 2.5., ak sú uvedené v splnomocnení, môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� splni� splnomocnený zástupca.
Ú

Èas� 3.
MODUL B
3. MODUL B: EÚ SKÚŠKA TYPU


Bod 3.
EÚ SKÚŠKA TYPU (MODUL B)


Bod 3.1.
3.1. EÚ skúška typu pre výrobný typ


Bod 3.1.
EÚ skúška typu posúdením vzorky typu


Bod 1.
1. EÚ skúška typu pre výrobný typ je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, v ktorej notifikovaný orgán skúma technický návrh tlakového zariadenia, overuje a potvrdzuje, že technický návrh tlakového zariadenia spåòa požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.1.
EÚ skúška typu posúdením vzorky typu je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh tlakového zariadenia a preverí, èi technický návrh tlakového zariadenia spåòa požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. EÚ skúška typu pre výrobný typ pozostáva z posúdenia primeranosti technického návrhu tlakového zariadenia prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 3, ako aj preskúmania vzorky úplného tlakového zariadenia, ktorá je reprezentatívna pre plánovanú výrobu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.2.
EÚ skúška typu pre výrobný typ pozostáva z posúdenia vhodnosti technického návrhu tlakového zariadenia prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov pod¾a bodu 3.1.3. vrátane preskúšania prototypu, ktorý predstavuje vyrobené tlakové zariadenie v jeho plánovanej koneènej podobe.
Ú

Bod 3.
3. Výrobca predkladá žiados� o EÚ skúšku typu jedinému notifikovanému orgánu, ktorý si zvolí.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu, prípadne aj jeho splnomocneného zástupcu, ak túto žiados� podáva splnomocnený zástupca,
— písomné vyhlásenie, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu,
— technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožòuje posúdi� zhodu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tejto smernice a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z h¾adiska posudzovania, návrh, výroba a prevádzkovania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje v prípade potreby minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie takýchto plánov a diagramov a prevádzky tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky vykonaných výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.;
— správy o skúškach;
— informácie týkajúce sa skúšok zabezpeèených vo výrobe;
— informácie týkajúce sa kvalifikácií alebo schválení požadovaných pod¾a bodov 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I;
— reprezentatívne vzorky plánovanej výroby.

Vzorka môže zahàòa� viacero verzií tlakového zariadenia za predpokladu, že rozdiely medzi jednotlivými verziami neovplyvòujú úroveò bezpeènosti.

Notifikovaný orgán môže vyžadova� ïalšie vzorky, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu:
— podkladovú dokumentáciu o primeranosti technického projektového riešenia. V tejto podkladovej dokumentácii sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré boli použité najmä vtedy, ak príslušné harmonizované normy neboli uplatnené v plnom rozsahu. Podporné dôkazy v prípade potreby obsahujú výsledky skúšok, ktoré vykonalo vhodné laboratórium výrobcu s použitím iných príslušných technických špecifikácií alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednos�.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.3.
Výrobca podáva žiados� o vykonanie EÚ skúšky typu posúdením vzorky typu jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe.

Prílohou k žiadosti
a) je technická dokumentácia,
b) je prototyp tlakového zariadenia, ktorý predstavuje vyrobené tlakové zariadenie v jeho plánovanej koneènej podobe, ktorý môže zahàòa� aj nieko¾ko verzií návrhu tlakového zariadenia, ak rozdiely medzi jednotlivými verziami návrhu neovplyvòujú úroveò bezpeènosti; notifikovaná osoba môže požadova� ïalšie prototypy tlakového zariadenia, ak sú potrebné na vykonanie skúšobného programu,
c) sú podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického riešenia návrhu, ktorých súèas�ou sú dokumenty, ktoré sa použili, najmä ak sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; ak je to potrebné, podporné dôkazy obsahujú aj výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednos�.

Technická dokumentácia musí umožni� posúdenie súladu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a musí obsahova� potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, obsahuje aj návrh, opis výroby a používania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami a zoznam uplatnených iných technických špecifikácií; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach,
g) informácie o skúškach, ktoré budú vykonávané poèas výroby,
h) informácie o kvalifikácii a schválení osôb pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.
Ú

Bod 4.
4. Notifikovaný orgán:

Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.
Notifikovaná osoba


Bod 4.1.
4.1. preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy s cie¾om posúdi� primeranos� technického návrhu tlakového zariadenia a výrobných postupov.

Notifikovaný orgán najmä:
— posúdi použité materiály, ak nie sú v zhode s príslušnými zosúladenými harmonizovanými normami alebo s Európskym schválením materiálov pre tlakové zariadenia, a skontrolova� certifikát vydaný výrobcom materiálov v súlade s bodom 4.3 prílohy I,
— schváli postupy pre trvalé spoje dielcov tlakového zariadenia alebo skontrolova�, èi boli predtým schválené v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— overí, èi pracovníci realizujúci trvalé spojenia dielcov tlakového zariadenia a vykonávajúci nedeštruktívne skúšky sú kvalifikovaní alebo schválení v súlade s bodmi 3.1.2 alebo 3.1.3 prílohy I,
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.1.
P: a
Notifikovaná osoba
a) preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického návrhu tlakového zariadenia a výrobných postupov, najmä
1. posúdi použité materiály urèené pre tlakové zariadenie, ak nie sú v zhode s príslušnými harmonizovanými normami alebo s európskym schválením materiálov, a skontroluje certifikáty vydané výrobcom materiálov pod¾a prílohy è. 1 bodu 4.3.,
2. schváli pracovné postupy pre nerozoberate¾né spoje èastí tlakového zariadenia alebo skontroluje, èi boli schválené pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
3. overí, èi zamestnanci, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje èastí tlakového zariadenia a ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky, sú kvalifikovaní alebo schválení pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
Ú

Bod 4.2.
4.2. overí, èi vzorka alebo vzorky boli vyrobené v súlade s technickou dokumentáciou, a urèí prvky navrhnuté v súlade s uplatnite¾nými ustanoveniami príslušných harmonizovaných noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté s použitím iných príslušných technických špecifikácií bez uplatnenia príslušných ustanovení týchto noriem.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.1.
P: b
b) overí, èi prototyp tlakového zariadenia bol vyrobený v súlade s technickou dokumentáciou, a urèí súèasti navrhnuté v súlade s uplatnite¾nými ustanoveniami harmonizovaných noriem, ako aj súèasti navrhnuté v súlade s inými technickými špecifikáciami, ak sa neuplatnili harmonizované normy,
Ú

Bod 4.3.
4.3. vykoná príslušné skúšky a potrebné testy na kontrolu, èi v prípade, ak sa výrobca rozhodol uplatni� riešenia v príslušných harmonizovaných normách, boli tieto normy uplatnené správne.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.1.
P: c
vykoná potrebné preskúmania a skúšky s cie¾om skontrolova�, èi boli uplatnené správne riešenia pod¾a príslušných harmonizovaných noriem, ak sa ich výrobca rozhodol uplatni�,
Ú

Bod 4.4.
4.4. vykoná príslušné preskúmania a potrebné testy na kontrolu, èi v prípade, že riešenia uvedené v príslušných harmonizovaných normách neboli uplatnené, spåòajú riešenia prijaté výrobcom s použitím iných príslušných technických špecifikácií zodpovedajúce základné bezpeènostné požiadavky pod¾a tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.1.
P: d
vykoná potrebné preskúmania a skúšky s cie¾om skontrolova�, èi riešenia uplatnené pod¾a iných technických špecifikácií spåòajú základné bezpeènostné požiadavky, ak neboli uplatnené riešenia pod¾a príslušných harmonizovaných noriem,
Ú

Bod 4.5.
4.5. s výrobcom dohodne miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.1.
P: e
dohodne s výrobcom miesto, kde sa vykonajú preskúmania a skúšky.
Ú

Bod 5.
5. Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená èinnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez oh¾adu na svoje povinnosti voèi notifikujúcemu orgánu notifikovaný orgán sprístupòuje obsah uvedenej správy v plnom rozsahu alebo èiastoène a iba so súhlasom výrobcu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.2.
Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje èinnosti vykonané v súlade s bodom 3.1.4.1. a ich výsledky, a sprístupní ju v plnom rozsahu alebo èiastoène len so súhlasom výrobcu.
Ú

Bod 6.
6. Ak typ spåòa požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ. Bez toho, aby bol dotknutý bod 7 tento certifikát platí 10 rokov a je možné ho obnovi�, a obsahuje meno/ názov a adresu výrobcu, výsledky preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na urèenie schváleného typu.

Zoznam príslušných èastí technickej dokumentácie sa pripojí k certifikátu a notifikovaný orgán si ponechá kópiu.

Certifikát a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožòujú hodnotenie zhody vyrobených tlakových zariadení so skúšaným typom a kontrolu za prevádzky.

Ak typ nespåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vyda� certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadate¾a, prièom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia. Vypracuje sa ustanovenie týkajúce sa odvolacieho konania.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.3.

























§ 21
O: 2
Ak typ tlakového zariadenia spåòa požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ. Certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ platí desa� rokov a jeho platnos� možno predåži�; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.1.4.4. Certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky platnosti certifikátu, ak existujú, a údaje potrebné na urèenie schváleného typu tlakového zariadenia.

K certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ musí by� priložený zoznam príslušných èastí technickej dokumentácie a jeho kópia musí by� uložená u notifikovanej osoby.

Certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ a jeho prílohy obsahujú informácie, ktoré umožnia posúdenie zhody vyrobeného tlakového zariadenia so skúšaným typom a kontrolu poèas prevádzky.

Ak typ tlakového zariadenia nespåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ, informuje o tom výrobcu a uvedie podrobné dôvody tohto odmietnutia.

(2) Notifikovaná osoba oznámi výrobcovi svoje rozhodnutie pod¾a tohto nariadenia vlády spolu s informáciou o možnosti poda� odvolanie a o lehote, v ktorej sa môže odvolanie uplatni�. Notifikovaná osoba v súlade s technickou normou upraví vnútorným predpisom postup na prijímanie, prešetrovanie a rozhodovanie o odvolaniach proti svojím rozhodnutiam.
Ú

Bod 7.
7. Notifikovaný orgán sa informuje o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, že schválený typ už nespåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice, a stanoví, èi si takéto zmeny vyžadujú ïalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán o tom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvni� zhodu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami pod¾a tejto smernice alebo s podmienkami platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatoèné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.4.
Notifikovaná osoba sa oboznamuje so všetkými zmenami súvisiacimi so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, že schválený typ už nespåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, a urèí, èi tieto zmeny vyžadujú ïalšie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ, o zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvni� súlad tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ. Pri takých zmenách notifikovaná osoba vykoná dodatoèné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ.
Ú

Bod 8.
8. Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu pre výrobný typ a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odòal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam certifikátov a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu pre výrobný typ a/alebo ich dodatkoch, ktoré zamietol, odòal, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, èlenské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získa� kópiu certifikátov EÚ skúšky typu pre výrobný typ a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a èlenské štáty získa� kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Do skonèenia platnosti certifikátu uchováva notifikovaný orgán kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.5.







Bod 3.1.4.6.
Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu pre výrobný typ a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytne úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ skúšky typu pre výrobný typ alebo obmedzených certifikátov EÚ skúšky typu pre výrobný typ a ich dodatkov a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� certifikát EÚ skúšky typu pre výrobný typ.

Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii, príslušným orgánom èlenských štátov a iným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii a príslušným orgánom èlenských štátov kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ, jeho príloh a dodatkov a technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skonèenia platnosti certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ.
Ú

Bod 9.
9. Poèas desiatich rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.7.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre výrobný typ, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú

Bod 10.
10. Splnomocnený zástupca výrobcu môže poda� žiados� uvedenú v bode 3 a plni� povinnosti stanovené v bodoch 7 a 9, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.1.4.8.
Splnomocnený zástupca

Splnomocnený zástupca výrobcu môže poda� žiados� pod¾a bodu 3.1.3. a plni� povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 3.1.4.4. a 3.1.4.7., ak sú tieto povinnosti uvedené v splnomocnení.
Ú

Bod 3.2.
3.2. EÚ skúška typu –návrh typu


Bod 3.2.
EÚ skúška typu posúdením návrhu typu


Bod 1.
1. EÚ skúška typu pre návrh typu je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, v ktorej notifikovaný orgán skúma technický návrh tlakového zariadenia, overuje a potvrdzuje, že technický návrh tlakového zariadenia spåòa požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.1.
EÚ skúška typu posúdením návrhu typu je tou èastou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba preskúma technický návrh tlakového zariadenia a preverí, èi technický návrh tlakového zariadenia spåòa požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. EÚ skúška typu pre návrh typu pozostáva z posúdenia primeranosti technického návrhu tlakového zariadenia prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov uvedených v bode 3 bez preskúmania vzorky.

Experimentálna metóda navrhovania stanovená v èasti 2.2.4 prílohy I sa nepoužíva v kontexte tohto modulu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.2.
EÚ skúška typu posúdením návrhu typu pozostáva z posúdenia vhodnosti technického návrhu tlakového zariadenia prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov pod¾a bodu 3.2.3. bez posúdenia prototypu. Experimentálnu metódu pod¾a prílohy è. 1 bodu 2.2.4. sa nepoužije.
Ú

Bod 3.
3. Výrobca podá žiados� o EÚ skúšku typu pre návrh typu jednému notifikovanému orgánu pod¾a vlastného výberu.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu, prípadne aj jeho splnomocneného zástupcu, ak túto žiados� podáva splnomocnený zástupca,
— písomné vyhlásenie, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu,
— technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožòuje posúdi� zhodu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tejto smernice a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z h¾adiska posudzovania, návrh, výroba a prevádzkovania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje v prípade potreby minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie takýchto plánov a diagramov a prevádzky tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité,
— výsledky vykonaných výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.,
— informácie týkajúce sa kvalifikácií alebo schválení požadovaných pod¾a bodov 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I;
— podkladovú dokumentáciu o primeranosti technického projektového riešenia, V tejto podkladovej dokumentácii sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré boli použité najmä vtedy, ak príslušné harmonizované normy neboli uplatnené v plnom rozsahu. Táto podkladová dokumentácia zahàòa výsledky skúšok vykonaných príslušným laboratóriom výrobcu alebo iným skúšobným laboratóriom v jeho mene a na jeho zodpovednos�.

Žiados� môže zahàòa� viacero verzií tlakového zariadenia za predpokladu, že rozdiely medzi jednotlivými verziami neovplyvòujú úroveò bezpeènosti.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.3.
Výrobca podáva žiados� o vykonanie EÚ skúšky typu posúdením návrhu typu jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie. Jedna žiados� o vykonanie EÚ skúšky typu pre návrh typu môže by� podaná pre viacero verzií tlakového zariadenia, ak rozdiely medzi jednotlivými verziami neovplyvòujú úroveò bezpeènosti.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe.

Prílohou k žiadosti
a) je technická dokumentácia,
b) sú podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického riešenia návrhu, ktorých súèas�ou sú dokumenty, ktoré sa použili, najmä ak sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; ak je to potrebné, podporné dôkazy obsahujú aj výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednos�.

Technická dokumentácia musí umožni� posúdenie súladu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a musí obsahova� potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, obsahuje aj návrh, opis výroby a používania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a  schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami a zoznam uplatnených iných technických špecifikácií; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach,
g) informácie o skúškach, ktoré budú vykonávané poèas výroby,
h) informácie o kvalifikácii a schválení osôb pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.
Ú

Bod 4.
4. Notifikovaný orgán:

Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.
Notifikovaná osoba


Bod 4.1.
4.1. preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie primeranosti technického návrhu výrobku.

Notifikovaný orgán najmä:
— posúdi materiály, ak tieto nie sú v zhode s príslušnými zosúladenými normami alebo s európskym schválením materiálov pre tlakové zariadenia,
— schváli postupy pre trvalé spoje dielcov tlakového zariadenia alebo skontroluje, èi boli predtým schválené v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I;
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.1.
P: a
Notifikovaná osoba
a) preskúma technickú dokumentáciu a podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického návrhu tlakového zariadenia a výrobných postupov, najmä
1. posúdi použité materiály, ak nie sú v zhode s príslušnými harmonizovanými normami alebo s európskym schválením materiálov urèené pre tlakové zariadenie,
2. schváli pracovné postupy pre nerozoberate¾né spoje èastí tlakového zariadenia alebo skontroluje, èi boli schválené pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
Ú

Bod 4.2.
4.2. vykoná príslušné preskúmania s cie¾om skontrolova� èi, ak sa výrobca rozhodol uplatni� riešenia v príslušných harmonizovaných normách, tieto boli uplatnené správne.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.1.
P: b
b) vykoná potrebné preskúmania a skúšky s cie¾om skontrolova�, èi boli uplatnené správne riešenia pod¾a príslušných harmonizovaných noriem, ak sa ich výrobca rozhodol uplatni�,
Ú

Bod 4.3.
4.3. vykoná príslušné preskúmania s cie¾om skontrolova�, èi v prípade, ak neboli uplatnené riešenia v príslušných harmonizovaných normách, riešenia prijaté výrobcom spåòajú zodpovedajúce základné bezpeènostné požiadavky pod¾a tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.1.
P: c
c) vykoná potrebné preskúmania a skúšky s cie¾om skontrolova�, èi riešenia uplatnené pod¾a iných technických špecifikácií spåòajú základné bezpeènostné požiadavky, ak neboli uplatnené riešenia pod¾a príslušných harmonizovaných noriem.
Ú

Bod 5.
5. Notifikovaný orgán vypracuje hodnotiacu správu, v ktorej zaznamená èinnosti vykonané v súlade s bodom 4 a ich výsledky. Bez oh¾adu na jeho povinnosti voèi notifikujúcim orgánom notifikovaný orgán sprístupní obsah tejto správy v plnom rozsahu alebo èiastoène iba so súhlasom výrobcu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.2.
Notifikovaná osoba vypracuje hodnotiacu správu, ktorá obsahuje èinnosti vykonané v súlade s bodom 3.2.4.1. a ich výsledky, a sprístupní ju v plnom rozsahu alebo èiastoène len so súhlasom výrobcu.
Ú

Bod 6.
6. Ak návrh spåòa požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu. Bez toho, aby bol dotknutý bod 7, tento certifikát platí 10 rokov a je možné ho obnovi�, a obsahuje meno/názov a adresu výrobcu, výsledky preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na urèenie schváleného návrhu.

Zoznam príslušných èastí technickej dokumentácie sa pripojí k certifikátu a notifikovaný orgán si ponechá kópiu.

Certifikát a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožòujú hodnotenie zhody vyrobených tlakových zariadení so skúšaným návrhom a kontrolu za prevádzky.

Ak návrh nespåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vyda� certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadate¾a, prièom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.3.
Ak návrh tlakového zariadenia spåòa požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu. Certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu platí desa� rokov a jeho platnos� možno predåži�; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.2.4.4. Certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky platnosti certifikátu, ak existujú, a údaje potrebné na urèenie schváleného typu tlakového zariadenia.

K certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu musí by� priložený zoznam príslušných èastí technickej dokumentácie a jeho kópia musí by� uložená u notifikovanej osoby.

Certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu a jeho prílohy obsahujú informácie, ktoré umožnia posúdenie zhody vyrobeného tlakového zariadenia so skúšaným typom a kontrolu poèas prevádzky.

Ak návrh tlakového zariadenia nespåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu, informuje o tom výrobcu a uvedie podrobné dôvody tohto odmietnutia.
Ú

Bod 7.
7. Notifikovaný orgán sa informuje o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, že schválený návrh už nespåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice, a stanoví, èi si takéto zmeny vyžadujú ïalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán o tom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu, o všetkých zmenách schváleného typu, ktoré môžu ovplyvni� zhodu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami pod¾a tejto smernice alebo s podmienkami platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatoèné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.4.
Notifikovaná osoba sa oboznamuje so všetkými zmenami súvisiacimi so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, že schválený návrh už nespåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, a urèí, èi tieto zmeny vyžadujú ïalšie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá má technickú dokumentáciu týkajúcu sa certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu, o zmenách schváleného návrhu, ktoré môžu ovplyvni� zhodu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami alebo s podmienkami platnosti certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu. Pri takých zmenách notifikovaná osoba vykoná dodatoèné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu.
Ú

Bod 8.
8. Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o certifikátoch EÚ skúšky typu pre návrh typu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odòal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam certifikátov a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o všetkých certifikátoch EÚ skúšky typu pre návrh typu a/alebo o ich dodatkoch, ktoré zamietol, zrušil, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o certifikátoch a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, èlenské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získa� kópiu certifikátov EÚ skúšky typu pre návrh typu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a èlenské štáty získa� kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok, ktoré vykonal notifikovaný orgán. Do skonèenia platnosti certifikátu uchováva notifikovaný orgán kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu, jeho príloh a dodatkov, ako aj technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.5.







Bod 3.2.4.6.
Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ skúšky typu pre návrh typu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ skúšky typu pre návrh typu alebo obmedzených certifikátov EÚ skúšky typu pre návrh typu a ich dodatkov a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ skúšky typu pre návrh typu a ich dodatkoch, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos� alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� certifikát EÚ skúšky typu pre návrh typu, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ skúšky typu pre návrh typu a ich dodatkoch, ktoré vydala.

Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii, príslušným orgánom èlenských štátov a iným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii a príslušným orgánom èlenských štátov kópiu technickej dokumentácie a výsledkov skúšok. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu, jeho príloh a dodatkov a technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skonèenia platnosti certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu.
Ú

Bod 9.
9. Poèas desiatich rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh uchováva výrobca k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.7.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu certifikátu EÚ skúšky typu pre návrh typu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú

Bod 10.
10. Splnomocnený zástupca výrobcu môže poda� žiados� uvedenú v bode 3 a plni� povinnosti stanovené v bodoch 7 a 9, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.2.4.8.
Splnomocnený zástupca

Splnomocnený zástupca výrobcu môže poda� žiados� pod¾a bodu 3.2.3. a plni� povinnosti ustanovené v bodoch 3.2.4.4. a 3.2.4.7., ak sú tieto povinnosti uvedené v splnomocnení.
Ú

Èas� 4.
MODUL C2
4. MODUL C2: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY A SKÚŠKACH TLAKOVÉHO ZARIADENIA POD DOH¼ADOM V ¼UBOVO¼NÝCH INTERVALOCH


Bod 4.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA VNÚTORNEJ KONTROLE VÝROBY A SKÚŠKACH TLAKOVÉHO ZARIADENIA POD DOH¼ADOM V NÁHODNÝCH INTERVALOCH (MODUL C 2)


Bod 1.
1. Zhoda s typom na základe vnútornej kontroly výroby a skúšky tlakového zariadenia pod doh¾adom v ¾ubovo¾ných intervaloch je súèas�ou postupu posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4 a zabezpeèuje a vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.1.
Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod doh¾adom v náhodných intervaloch je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, ktorou výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 4.2. až 4.4. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie je v zhode s typom uvedeným v  certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa príslušné požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na tlakové zariadenie uplatòujú.
Ú

Bod 2.
2. Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby výrobný proces a jeho monitorovanie zaistili zhodu vyrobeného tlakového zariadenia s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.2.
Výroba

Výrobca prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèila zhoda vyrábaného tlakového zariadenia so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a s  požiadavkami tohto nariadenia vlády, ktoré sa na tlakové zariadenie uplatòujú.
Ú

Bod 3.
3. Závereèné posúdenie a kontroly tlakových zariadení

Notifikovaný orgán vybraný výrobcom vykonáva alebo ich nechá vykona� kontroly v ¾ubovo¾ných intervaloch stanovených orgánom s cie¾om overi� kvalitu závereèného posudzovania a vnútorných kontrol tlakového zariadenia, prièom sa okrem iného zoh¾adní technologická zložitos� tlakového zariadenia a vyrobené množstvo.

Notifikovaný orgán zis�uje, èi výrobca skutoène vykonáva závereèné posudzovanie v súlade s èas�ou 3.2 prílohy I.

Preskúma sa primeraná vzorka koneèných tlakových zariadení, ktorú notifikovaný orgán odoberie priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky urèené v príslušných èastiach harmonizovaných noriem a/alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky s použitím iných technických špecifikácií na kontrolu zhody tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tejto smernice.

Notifikovaný orgán stanoví poèet èastí zariadenia na vzorku a urèí, èi je nevyhnutné vykona� úplné alebo èiastoèné závereèné posudzovanie vzoriek tlakového zariadenia.

V prípade, že vzorka nedosahuje prijate¾nú úroveò kvality, prijme orgán príslušné opatrenia.

Postup na zistenie prijate¾nosti vzorky, ktorý sa má použi�, je urèený na to, aby sa zistilo, èi sa výrobný postup tlakového zariadenia vykonáva v rámci prijate¾ných hodnôt, s cie¾om zabezpeèi� zhodu tlakového zariadenia.

Ak skúšky vykonáva notifikovaný orgán, výrobca poèas výrobného procesu umiestni na meradlo na zodpovednos� notifikovaného orgánu identifikaèné èíslo tohto orgánu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.3.

Bod 4.3.1.





Bod 4.3.2.












Bod 4.3.3.




Bod 4.3.4.



Bod 4.3.5.
Závereèné posúdenie a skúšky tlakových zariadení

Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykoná alebo nechá vykona� kontrolu tlakového zariadenia v náhodných intervaloch, ktoré si  urèila, s cie¾om overi� kvalitu závereèného posudzovania a vnútorných kontrol tlakového zariadenia aj so zrete¾om na technologickú zložitos� tlakového zariadenia a vyrobené množstvo.

Notifikovaná osoba
a) zis�uje, èi výrobca vykonáva závereèné posúdenie pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2.,
b) preskúma primeranú vzorku dokonèeného tlakového zariadenia odobratú priamo na mieste pred uvedením na trh a vykoná vhodné skúšky pod¾a príslušných èastí harmonizovaných noriem alebo rovnocenné skúšky pod¾a iných technických špecifikácií na kontrolu zhody tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia,
c) urèí poèet tlakových zariadení vo vzorke a urèí, èi je potrebné vykona� úplné alebo len èiastoèné závereèné posúdenie vzorky tlakového zariadenia.

Postup na zistenie prijate¾nosti vzorky, ktorý sa má použi�, je urèený na zistenie, èi sa výrobný postup tlakového zariadenia vykonáva v rámci prijate¾ných hodnôt, s cie¾om zabezpeèi� zhodu tlakového zariadenia.

Notifikovaná osoba prijme príslušné opatrenia, ak jedno alebo viac tlakových zariadení nie je v súlade s týmto nariadením vlády.

Ak skúšky vykonáva notifikovaná osoba, poèas výrobného procesu výrobca umiestni na tlakové zariadenie na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.


Bod 4.
4. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 4.4.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 4.1.
4.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE na každé jedno tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.4.1.
Výrobca umiestni oznaèenie CE na tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia.
Ú

Bod 4.2.
4.2. Výrobca vydá pre model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model tlakového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.4.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie typ tlakového zariadenia, pre ktoré bolo vydané.

Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 5.
5. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bode 4 môže v jeho mene a na jeho zodpovednos� splni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.5.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bode 4.4. môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� splni� splnomocnený zástupca, ak sú tieto povinnosti uvedené v splnomocnení.
Ú

Èas� 5.
MODUL D
5. MODUL D: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEÈENÍ KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU


Bod 5.
ZHODA S TYPOM založená na ZABEZPEÈENÍ KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU (MODUL D)


Bod 1.
1. Zhoda s typom založená na zabezpeèení kvality výrobného procesu je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie alebo zostava sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa na ne uplatòujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.1.
Zhoda s typom založená na zabezpeèení kvality výrobného procesu je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, ktorou výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 5.2. a 5.5. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie je v zhode s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia.
Ú

Bod 2.
2. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, závereènú kontrolu výrobku a skúšanie príslušného tlakového zariadenia, ako je to špecifikované v bode 3, a podrobuje sa dozoru, ako je to špecifikované v bode 4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.2.
Výroba

Výrobca používa schválený systém zabezpeèenia kvality pre výrobu, závereènú kontrolu a skúšanie tlakového zariadenia pod¾a bodu 5.3. a podrobuje sa doh¾adu pod¾a bodu 5.4.
Ú

Bod 3.
3. Systém kvality


Bod 5.3.
Systém zabezpeèenia kvality


Bod 3.1.
3.1. Výrobca podáva v súvislosti s príslušným tlakovým zariadením žiados� o posúdenie jeho systému kvality notifikovanému orgánu pod¾a vlastného výberu.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiados� podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,
— písomné vyhlásenie, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu,
— všetky príslušné informácie o predpokladanom type tlakového zariadenia,
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— technickú dokumentáciu pre schválený typ a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.3.1.
Výrobca podáva žiados� o posúdenie jeho systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) všetky príslušné informácie o predpokladanom tlakovom zariadení,

Prílohou k žiadosti je
a) dokumentácia systému zabezpeèenia kvality,
b) technická dokumentáciu pre schválený typ a kópia certifikátu EÚ skúšky typu.
Ú

Bod 3.2.
3.2. Systém kvality zabezpeèuje, aby tlakové zariadenie bolo v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a aby spåòalo požiadavky tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožòova� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov kvality.

Dokumentácia systému kvality musí obsahova� najmä náležitý opis:
— cie¾ov zabezpeèovania kvality a organizaènú štruktúru, povinnosti a právomoci manažmentu v súvislosti s kvalitou tlakového zariadenia,
— zodpovedajúcich metód, procesov a systematických akcií vo výrobe, kontrole kvality a zabezpeèovaní kvality, ktoré budú uplatòované, najmä postupov používaných pre trvalé spojenie dielcov schválených v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred, poèas výroby a po nej, vrátane èasových intervalov, v ktorých sa budú vykonáva�,
— záznamov o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií alebo schválení daného personálu, najmä tých èlenov personálu, ktorí realizujú trvalé spájanie dielcov a nedeštruktívne skúšky v súlade s bodmi 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I atï. a
— prostriedkov monitorovania dosiahnutia požadovanej kvality a efektívneho prevádzkovania systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.3.2.
Systém zabezpeèovania kvality musí zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality musí umožni� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality tlakového zariadenia,
c) spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpeèovaní kvality, najmä postupov pre nerozoberate¾né spoje èastí schválených pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
d) preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred výrobou, poèas výroby a po ukonèení výroby a periodicitu ich vykonávania,
e) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii a schválení príslušných zamestnancov, najmä tých, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje, a tých, ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
f) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality tlakového zariadenia a úèinného používania systému zabezpeèenia kvality výroby.
Ú

Bod 3.3.
3.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cie¾om urèi�, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzh¾adom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality v skupine audítorov je najmenej jeden èlen so skúsenos�ami hodnotenia príslušnej výrobnej oblasti a technológie daného tlakového zariadenia, ako aj so znalos�ami uplatnite¾ných požiadaviek tejto smernice. Audit zahàòa inšpekènú návštevu na pracoviskách výrobcu.

Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 piatej zarážke s cie¾om overi� schopnos� výrobcu urèi� príslušné požiadavky tejto smernice a vykona� potrebné preskúmania vzh¾adom na zabezpeèenie súladu výrobku s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 5.3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak systém zabezpeèenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.

Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním tlakových zariadení a ich technológie a vedomosti o uplatnite¾ných požiadavkách tohto nariadenia.

Posúdenie systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu pod¾a bodu 5.3.1. tretieho odseku písm. b), aby overila schopnos� výrobcu identifikova� príslušné požiadavky tohto nariadenia a vykonáva� potrebné posúdenia s cie¾om zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 3.4.
3.4. Výrobca sa zaväzuje plni� povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ak bol schválený, a udržiava� ho, aby zostal primeraný a úèinný.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.3.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a úèinný.
Ú

Bod 3.5.
3.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýš¾anej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi modifikovaný systém kvality bude naïalej vyhovova� požiadavkám uvedeným v bode 3.2, alebo èi je potrebné urobi� opätovné posúdenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie hodnotenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality, o všetkých zamýš¾aných zmenách systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa požiadavky uvedené v bode 5.3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 4.
4. Doh¾ad v rámci zodpovednosti notifikovaného orgánu


Bod 5.4.
Doh¾ad notifikovanou osobou


Bod 4.1.
4.1. Úèelom doh¾adu je ubezpeèi� sa, že výrobca riadne plní povinnosti vyplývajúce so schváleného systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.4.1.
Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi�, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality.
Ú

Bod 4.2.
4.2. Výrobca umožní notifikovanému orgánu na úèely posúdenia prístup na miesto výroby, kontroly, skúšania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— záznamy o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, kvalifikaèné správy daného personálu atï.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.4.2.
Na úèely doh¾adu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba, kontrola a skúšky, a do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality,
b) záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
Ú

Bod 4.3.
4.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity, aby sa ubezpeèil o tom, že výrobca udržiava a uplatòuje systém kvality, a poskytne výrobcovi audítorskú správu. Frekvencia pravidelných auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé tri roky.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval systém zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Periodicita pravidelných auditov musí by� taká, aby úplné posúdenie systému zabezpeèenia kvality bolo vykonané každé tri roky.
Ú

Bod 4.4.
4.4. Okrem toho, notifikovaný orgán môže vykonáva� u výrobcu neèakané návštevy. Potreba takýchto dodatoèných návštev a ich frekvencia sa bude urèova� na základe systému riadenia návštev prevádzkovaného notifikovaným orgánom. V systéme riadenia návštev sa prihliada najmä na nasledujúce faktory:
— kategóriu tlakového zariadenia,
— výsledky predchádzajúcich návštev v rámci doh¾adu,
— potrebu sledova� nápravné akcie,
— osobitné podmienky súvisiace so schválením systému, pod¾a potreby,
— podstatné zmeny v organizácii výroby, postupoch alebo metódach výroby.

V priebehu týchto návštev notifikovaný orgán môže v prípade potreby vykona� skúšky výrobkov alebo da� vykona� skúšky, aby si overil, èi systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o návšteve, ako aj správu o skúške v prípade, ak sa uskutoènila.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.4.4.
Notifikovaná osoba môže u výrobcu vykona� neohlásené návštevy. Potreba a periodicita neohlásených návštev je urèená v súlade so systémom kontrol používaným notifikovanou osobou. V systéme kontrol sa musí zoh¾adni� najmä
a) kategória tlakového zariadenia,
b) výsledky predchádzajúcich návštev,
c) potreba sledovania nápravných opatrení,
d) osobitné podmienky súvisiace so schválením systému zabezpeèenia kvality, ak je to potrebné,
e) významné zmeny v organizácii výroby, pracovných postupoch alebo technológii.

Poèas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykona� skúšky alebo ich necha� vykona� s cie¾om skontrolova� riadne fungovanie systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a správu o skúške, ak bola vykonaná.
Ú

Bod 5.
5. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 5.5.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 5.1.
5.1. Výrobca umiestòuje požadované oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s typom opísaným certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.5.1.
Výrobca umiestni na každé tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Výrobca vydá pre každý model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. VEÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model tlakového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.5.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie typ tlakového zariadenia, pre ktoré bolo vydané. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 6.
6. Výrobca uchováva poèas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh pre vnútroštátne orgány k dispozícii:
— dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
— schválenú zmenu uvedenú v bode 3.5,
— rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.3, 3.5, 4.3 a 4.4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.5.3.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh
a) dokumentáciu pod¾a bodu 5.3.1. tretieho odseku,
b) schválené zmeny pod¾a bodu 5.3.5.,
c) rozhodnutia a správy notifikovanej osoby pod¾a bodov 5.3.3., 5.3.5., 5.4.3. a 5.4.4.
Ú

Bod 7.
7. Každý notifikovaný orgán oznámi svojim notifikujúcim orgánom vydané alebo stiahnuté schválenia systému kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupní svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán oznámi ostatným notifikovaným orgánom schválenia systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil, stiahol alebo inak obmedzil a na požiadanie schválenia systémov kvality, ktoré vydal.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.5.4.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos�, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Ú

Bod 8.
8. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednos� výrobcu plni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.6.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 5.3.1., 5.3.5., 5.5.1. až 5.5.3. môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca, ak sú tieto povinnosti uvedené v splnomocnení.
Ú

Èas� 6.
MODUL D1
6. MODUL D1: ZABEZPEÈENIE KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU


Bod 6.
ZABEZPEÈENIE KVALITY VÝROBNÉHO PROCESU (MODUL D 1)


Bod 1.
1. Zabezpeèenie kvality výrobného procesu je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 4 a 7 a zaruèuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie spåòa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naò uplatòujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.1.
Zabezpeèenie kvality výrobného procesu je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 6.2., 6.4. a 6.7. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Dokumentácia umožòuje posúdi� zhodu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika, resp. rizík. V technickej dokumentácii sa špecifikujú príslušné požiadavky, zahrnie sa do nej, pokia¾ je to relevantné pre posudzovanie, návrh, výroba a prevádzkovanie výrobku. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatnite¾né, minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie uvedených výkresov a diagramov a prevádzkovania tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené, V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky uskutoènených výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.,
— správy o skúškach.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.2.
Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá  umožní posúdi� súlad tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a obsahuje potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík. Technická dokumentácia špecifikuje potrebné požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, musí obsahova� aj návrh, opis výroby a používania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach.
Ú

Bod 3.
3. Výrobca uchováva pre príslušné vnútroštátne orgány k dispozícii technickú dokumentáciu poèas desiatich rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.3.
Výrobca uchováva technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú

Bod 4.
4. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, závereènú kontrolu výrobku a skúšanie príslušného tlakového zariadenia, ako je to špecifikované v bode 4, a podrobuje sa doh¾adu, ako je to špecifikované v bode 5.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.4.
Výroba

Výrobca používa schválený systém zabezpeèenia kvality pre výrobu, závereènú kontrolu a skúšanie tlakového zariadenia pod¾a bodu 6.5. a podrobuje sa doh¾adu pod¾a bodu 6.6.
Ú

Bod 5.
5. Systém kvality


Bod 6.5.
Systém zabezpeèenia kvality


Bod 5.1.
5.1. Výrobca podáva v súvislosti s príslušným tlakovým zariadením žiados� o posúdenie jeho systému kvality notifikovanému orgánu pod¾a vlastného výberu.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiados� podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,
— písomné vyhlásenie, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu,
— všetky príslušné informácie o predpokladanom type tlakového zariadenia,
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.5.1.
Výrobca podáva žiados� o posúdenie jeho systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) všetky príslušné informácie o predpokladanom tlakovom zariadení.

Prílohou k žiadosti je
a) dokumentácia systému zabezpeèenia kvality,
b) technická dokumentácia pod¾a bodu 6.2.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Systémom kvality sa zabezpeèuje súlad tlakového zariadenia s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožòova� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov kvality.

Dokumentácia systému kvality musí obsahova� najmä náležitý opis:
— cie¾ov zabezpeèovania kvality a organizaènú štruktúru, povinnosti a právomoci manažmentu v súvislosti s kvalitou tlakového zariadenia,
— zodpovedajúcich metód, procesov a systematických opatrení vo výrobe, kontrole kvality a zabezpeèovaní kvality, ktoré sa budú uplatòova�, najmä postupov používaných pre trvalé spojenie dielcov schválených v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred, poèas výroby a po nej, vrátane èasových intervalov, v ktorých sa budú vykonáva�,
— záznamov o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií a schválení daného personálu, najmä tých èlenov personálu, ktorí realizujú spájanie dielcov a nedeštruktívne skúšky v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I atï.,
— prostriedkov monitorovania dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a úèinného prevádzkovania systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.5.2.
Systém zabezpeèovania kvality musí zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality musí umožni� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality tlakového zariadenia,
c) spôsobov, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpeèovaní kvality, najmä  postupov pre nerozoberate¾né spoje èastí schválených pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
d) preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred výrobou, poèas výroby a po ukonèení výroby a periodicitu ich vykonávania,
e) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii a schválení príslušných zamestnancov, najmä tých, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje, a tých, ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
f) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality tlakového zariadenia a úèinného používania systému zabezpeèenia kvality výroby.
Ú

Bod 5.3.
5.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cie¾om urèi�, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 5.2. Predpokladá sa, že prvky systému kvality, ktoré sú v zhode s príslušnými harmonizovanými normami, sú v súlade so zodpovedajúcimi požiadavkami uvedenými v bode 5.2.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality v skupine audítorov je najmenej jeden èlen so skúsenos�ami hodnotenia technológie daného tlakového zariadenia, ako aj so znalos�ami uplatnite¾ných požiadaviek tejto smernice. Audit zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2 s cie¾om overi� schopnos� výrobcu urèi� príslušné požiadavky tejto smernice a vykona� potrebné preskúmania vzh¾adom na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.5.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 6.5.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak systém zabezpeèenia kvality je v zhode s príslušnou harmonizovanou normou.

Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním tlakových zariadení a ich technológie a vedomosti o uplatnite¾ných požiadavkách tohto nariadenia vlády.

Posúdenie systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 6.2., aby overila schopnos� výrobcu identifikova� príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonáva� potrebné posúdenia s cie¾om zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 5.4.
5.4. Výrobca sa zaväzuje plni� povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ak bol schválený, a udržiava� ho, aby zostal primeraný a úèinný.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.5.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a úèinný.
Ú

Bod 5.5.
5.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýš¾anej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované zmeny a rozhodnú�, èi modifikovaný systém kvality bude naïalej vyhovova� požiadavkám uvedeným v bode 5.2, alebo èi je potrebné urobi� opätovné posúdenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie hodnotenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.5.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality, o všetkých zamýš¾aných zmenách systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa požiadavky uvedené v bode 6.5.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 6.
6. Doh¾ad v rámci zodpovednosti notifikovaného orgánu


Bod 6.6.
Doh¾ad notifikovanou osobou


Bod 6.1.
6.1. Úèelom doh¾adu je ubezpeèi� sa, že výrobca riadne plní povinnosti vyplývajúce so schváleného systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.6.1.
Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi�, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality.
Ú

Bod 6.2.
6.2. Výrobca umožní notifikovanému orgánu na úèely posúdenia prístup na miesto výroby, kontroly, skúšania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2,
— záznamy o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, kvalifikaèné správy daného personálu atï.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.6.2.
Na úèely doh¾adu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba, kontrola a skúšky, a do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality,
b) technickú dokumentáciu uvedenú v bode 6.2.,
c) záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
Ú

Bod 6.3.
6.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity, aby sa ubezpeèil o tom, že výrobca udržiava a uplatòuje systém kvality, a poskytne výrobcovi audítorskú správu. Frekvencia pravidelných auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé tri roky.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.6.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval systém zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Periodicita pravidelných auditov musí by� taká, aby úplné posúdenie systému zabezpeèenia kvality bolo vykonané každé tri roky.
Ú

Bod 6.4.
6.4. Okrem toho, notifikovaný orgán môže vykonáva� u výrobcu neèakané návštevy. Potreba takýchto dodatoèných návštev a ich frekvencia sa bude urèova� na základe systému riadenia návštev prevádzkovaného notifikovaným orgánom. V systéme riadenia návštev sa prihliada najmä na nasledujúce faktory:
— kategóriu tlakového zariadenia,
— výsledky predchádzajúcich návštev v rámci doh¾adu,
— potrebu sledova� nápravné akcie,
— osobitné podmienky súvisiace so schválením systému, pod¾a potreby,
— podstatné zmeny v organizácii výroby, postupoch alebo metódach výroby.

V priebehu týchto návštev notifikovaný orgán môže v prípade potreby vykona� alebo skúšky výrobkov, aby si overil, èi systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o návšteve, ako aj správu o skúške v prípade, ak sa uskutoènila.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.6.4.
Notifikovaná osoba môže u výrobcu uskutoèni� aj neohlásené návštevy. Potreba a periodicita neohlásených návštev je urèená v súlade so systémom kontrol používaným notifikovanou osobou. V systéme kontrol sa musí zoh¾adni� najmä
a) kategória tlakového zariadenia,
b) výsledky predchádzajúcich návštev,
c) potreba sledovania nápravných opatrení,
d) osobitné podmienky súvisiace so schválením systému zabezpeèenia kvality, ak je to potrebné,
e) významné zmeny v organizácii výroby, pracovných postupoch alebo technológii.

Poèas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykona� skúšky alebo ich necha� vykona� s cie¾om skontrolova� riadne fungovanie systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a správu o skúške, ak bola vykonaná.
Ú

Bod 7.
7. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 6.7.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 7.1.
7.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 5.1 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.7.1.
Výrobca umiestni na tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 7.2.
7.2. Výrobca vydá pre každý model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model výrobku, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.7.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 8.
8. Výrobca uchováva poèas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh pre vnútroštátne orgány k dispozícii:
— dokumentáciu uvedenú v bode 5.1,
— zmena uvedená v bode 5.5,
— rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 5.5, 6.3 a 6.4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.8.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh
a) dokumentáciu uvedenú v bode 6.5.1. tre�om odseku,
b) zmeny pod¾a bodu 6.5.5.,
c) rozhodnutia a správy vydané notifikovanou osobou pod¾a bodov 6.5.5., 6.6.3. a 6.6.4.
Ú

Bod 9.
9. Každý notifikovaný orgán oznamuje svojim notifikujúcim orgánom vydané alebo stiahnuté schválenia systému kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupní svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán oznámi ostatným notifikovaným orgánom schválenia systému kvality, ktoré zamietol, pozastavil, stiahol alebo inak obmedzil a na požiadanie schválenia systémov kvality, ktoré vydal.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.9.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos�, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Ú

Bod 10.
10. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3, 5.1, 5.5, 7 a 8 môže v mene a na zodpovednos� výrobcu splni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.10.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 6.3., 6.5.1., 6.5.5., 6.7. a 6.8. môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca, ak sú tieto povinnosti uvedené v splnomocnení.
Ú

Èas� 7.
MODUL E
7. MODUL E: ZHODA S TYPOM NA ZÁKLADE ZABEZPEÈENIA KVALITY TLAKOVÉHO ZARIADENIA


Bod 7.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA ZABEZPEÈENÍ KVALITY TLAKOVÉHO ZARIADENIA (MODUL E)


Bod 1.
1. Zhoda s typom založená na zabezpeèení kvality tlakového zariadenia je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaruèuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naò uplatòujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.1.
Zhoda s typom založená na zabezpeèení kvality tlakového zariadenia je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 7.2. a 7.5. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie je v zhode s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa požiadavky tohto nariadenia vlády, ktoré sa na tlakové zariadenie uplatòujú.
Ú

Bod 2.
2. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre závereènú kontrolu výrobku a skúšanie príslušného tlakového zariadenia, ako je to špecifikované v bode 3, a podrobuje sa doh¾adu, ako je to špecifikované v bode 4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.2.
Výroba

Výrobca používa schválený systém zabezpeèenia kvality pre závereènú kontrolu a skúšanie tlakového zariadenia pod¾a bodu 7.3. a podrobuje sa doh¾adu pod¾a bodu 7.4.
Ú

Bod 3.
3. Systém kvality


Bod 7.3.
Systém zabezpeèenia kvality


Bod 3.1.
3.1. Výrobca podáva žiados� o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné tlakové zariadenie notifikovanému orgánu pod¾a vlastného výberu.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiados� podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,
— písomné vyhlásenie, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu,
— všetky príslušné informácie o predpokladanom type tlakového zariadenia,
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality.
— technickú dokumentáciu pre schválený typ a kópiu certifikátu EÚ skúšky typu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.3.1.
Výrobca podáva žiados� o posúdenie jeho systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) všetky príslušné informácie o predpokladanom type tlakového zariadenia.

Prílohou k žiadosti je
a) dokumentácia systému zabezpeèenia kvality,
b) technická dokumentácia pre schválený typ a kópia certifikátu EÚ skúšky typu.
Ú

Bod 3.2.
3.2. Systémom kvality sa zabezpeèuje zhoda výrobkov s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatnite¾nými požiadavkami tejto smernice.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožòova� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov kvality.

Dokumentácia systému kvality musí obsahova� najmä náležitý opis:
— cie¾ov zabezpeèovania kvality a organizaènú štruktúru, povinnosti a právomoci manažmentu v súvislosti s kvalitou produktu,
— preskúmaní a skúšok, ktoré budú vykonávané po výrobe,
— záznamov o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií a schválení daného personálu, najmä tých èlenov personálu, ktorí realizujú spájanie dielcov a nedeštruktívne skúšky v súlade s bodmi 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I,
— prostriedkov na monitorovanie úèinného prevádzkovania systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.3.2.
Systém zabezpeèovania kvality musí zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality musí umožni� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality tlakového zariadenia,
c) preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� po ukonèení výroby,
d) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii a schválení príslušných zamestnancov, najmä tých, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje, a tých, ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
e) prostriedkov na monitorovanie úèinného používania systému zabezpeèenia kvality výroby.
Ú

Bod 3.3.
3.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cie¾om urèi�, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzh¾adom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality v skupine audítorov musí by� najmenej jeden èlen so skúsenos�ami posudzovania hodnotenia príslušnej výrobnej oblasti a technológie daného tlakového zariadenia, ako aj so znalos�ami uplatnite¾ných požiadaviek tejto smernice. Audit zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 piatej zarážke s cie¾om overi� schopnos� výrobcu urèi� príslušné požiadavky tejto smernice a vykona� potrebné preskúmania vzh¾adom na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 7.3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak systém zabezpeèenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.

Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním tlakových zariadení a ich technológie a vedomosti o uplatnite¾ných požiadavkách tohto nariadenia vlády.

Posúdenie systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu pod¾a bodu 7.3.1. tretieho odseku písm. b), aby overila schopnos� výrobcu identifikova� príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonáva� potrebné posúdenia s cie¾om zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 3.4.
3.4. Výrobca sa zaväzuje plni� povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ak bol schválený, a udržiava� ho, aby zostal primeraný a úèinný.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.3.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a úèinný.
Ú

Bod 3.5.
3.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýš¾anej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované zmeny a rozhodnú�, èi modifikovaný systém kvality bude naïalej vyhovova� požiadavkám uvedeným v bode 3.2, alebo èi je potrebné urobi� opätovné posúdenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie hodnotenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality, o všetkých zamýš¾aných zmenách systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa požiadavky pod¾a bodu 7.3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 4.
4. Doh¾ad v rámci zodpovednosti notifikovaného orgánu


Bod 7.4.
Doh¾ad notifikovanou osobou


Bod 4.1.
4.1. Úèelom doh¾adu je ubezpeèi� sa, že výrobca riadne plní povinnosti vyplývajúce so schváleného systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.4.1.
Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi�, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality.
Ú

Bod 4.2.
4.2. Výrobca umožní notifikovanému orgánu na úèely posúdenia prístup na miesto výroby, kontroly, skúšania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— technickú dokumentáciu,
— záznamy o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií daného personálu atï.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.4.2.
Na úèely doh¾adu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba, kontrola a skúšky, a do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality,
b) technickú dokumentáciu,
c) záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
Ú

Bod 4.3.
4.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity, aby sa ubezpeèil o tom, že výrobca udržiava a uplatòuje systém kvality, a poskytne výrobcovi audítorskú správu. Frekvencia pravidelných kontrol musí by� taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé tri roky.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval systém zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Periodicita pravidelných auditov musí by� taká, aby úplné posúdenie systému zabezpeèenia kvality bolo vykonané každé tri roky.
Ú

Bod 4.4.
4.4. Okrem toho, notifikovaný orgán môže vykonáva� u výrobcu neèakané návštevy.

Potreba takýchto dodatoèných návštev a ich frekvencia sa bude urèova� na základe systému riadenia návštev prevádzkovaného notifikovaným orgánom. V systéme riadenia návštev sa prihliada najmä na nasledujúce faktory:
— kategóriu tlakového zariadenia,
— výsledky predchádzajúcich návštev v rámci doh¾adu,
— potrebu sledova� nápravné akcie,
— osobitné podmienky súvisiace so schválením systému, pod¾a potreby,
— podstatné zmeny v organizácii výroby, postupoch alebo metódach výroby.

V priebehu týchto návštev notifikovaný orgán môže v prípade potreby vykona� alebo skúšky výrobkov, aby si overil, èi systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o návšteve, ako aj správu o skúške v prípade, ak sa uskutoènila.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.4.4.
Notifikovaná osoba môže u výrobcu uskutoèni� aj neohlásené návštevy. Potreba a periodicita neohlásených návštev je urèená v súlade so systémom kontrol používaným notifikovanou osobou. V systéme  kontrol sa musí zoh¾adni� najmä
a) kategória tlakového zariadenia,
b) výsledky predchádzajúcich návštev,
c) potreba sledovania nápravných opatrení,
d) osobitné podmienky súvisiace so schválením systému zabezpeèenia kvality, ak je to potrebné,
e) významné zmeny v organizácii výroby, pracovných postupoch alebo technológii.

Poèas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykona� skúšky alebo ich necha� vykona� s cie¾om skontrolova� riadne fungovanie systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a správu o skúške, ak bola vykonaná.
Ú

Bod 5.
5. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 7.5.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 5.1.
5.1. Výrobca umiestòuje požadované oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.5.1.
Výrobca umiestni na tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Výrobca vydá pre každý model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model výrobku, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.5.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu spolu s technickou dokumentáciou uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 6.
6. Výrobca uchováva poèas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh pre vnútroštátne orgány k dispozícii:
— dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
— zmenu uvedenú v bode 3.5, ako je schválená;
— rozhodnutia a správy od notifikovaného orgánu, ktoré sú uvedené bodoch 3.3, 3.5, a 4.3 a 4.4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.6.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh
a) dokumentáciu uvedenú v bode 7.3.1. tre�om odseku,
b) zmeny pod¾a bodu 7.3.5.,
c) rozhodnutia a správy vydané notifikovanou osobou pod¾a bodov 7.3.3., 7.3.5., 7.4.3. a 7.4.4.
Ú

Bod 7.
7. Každý notifikovaný orgán oznamuje svojim notifikujúcim orgánom vydané alebo stiahnuté schválenia systému kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupní svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol, pozastavil, alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systémov kvality, ktoré vydal.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.7.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos�, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Ú

Bod 8.
8. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednos� výrobcu plni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.8.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 7.3.1., 7.3.5., 7.5. a 7.6. môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Ú

Èas� 8.
MODUL E1
8. MODUL E1: ZÁVEREÈNÁ KONTROLA A SKÚŠANIE TLAKOVÉHO ZARIADENIA


Bod 8.
ZABEZPEÈENIE KVALITY ZÁVEREÈNEJ KONTROLY A SKÚŠANIA TLAKOVÉHO ZARIADENIA (MODUL E 1)


Bod 1.
1. Zabezpeèenie kvality závereènej kontroly a skúšania tlakového zariadenia je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 4 a 7 a zaruèuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie spåòa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naò uplatòujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.1.
Zabezpeèenie kvality závereènej kontroly a skúšania tlakového zariadenia je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 8.2., 8.4. a 8.7. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu. Technická dokumentácia umožòuje posúdenie zhody tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika. V technickej dokumentácii sa špecifikujú uplatnite¾né požiadavky a táto dokumentácia zahàòa, v miere nevyhnutnej pre toto posúdenie, potrebné údaje o navrhovaní, výrobe a o funkènosti tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatnite¾né, minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie takýchto plánov a diagramov a prevádzky tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky uskutoènených výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.,
— správy o skúškach.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.2.
Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá  umožní  súlad tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a obsahuje potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík. Technická dokumentácia špecifikuje potrebné požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, musí obsahova� aj návrh, opis výroby a používania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach.
Ú

Bod 3.
3. Výrobca uchováva pre príslušné vnútroštátne orgány k dispozícii technickú dokumentáciu poèas desiatich rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.3.
Výrobca uchováva technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú



Bod 4.
4. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre závereènú kontrolu výrobku a skúšanie tlakového zariadenia, ako je to špecifikované v bode 5, a podrobuje sa doh¾adu, ako je to špecifikované v bode 6.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.4.
Výroba

Výrobca používa schválený systém zabezpeèenia kvality pre závereènú kontrolu a skúšanie tlakového zariadenia pod¾a bodu 8.5. a podrobuje sa doh¾adu pod¾a bodu 8.6.
Ú

Bod 5.
5. Systém kvality


Bod 8.5.
Systém zabezpeèenia kvality


Bod 5.1.
5.1. Výrobca podáva žiados� o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné tlakové zariadenie notifikovanému orgánu pod¾a vlastného výberu.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiados� podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,
— písomné vyhlásenie, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu,
— všetky príslušné informácie o predpokladanom type tlakového zariadenia,
— dokumentáciu týkajúcu sa daného systému kvality a
— technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.5.1.
Výrobca podáva žiados� o posúdenie jeho systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávate¾a alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe,
c) všetky príslušné informácie o predpokladanom tlakovom zariadení.

Prílohou k žiadosti je
a) dokumentácia systému zabezpeèenia kvality,
b) technická dokumentácia uvedená v bode 8.2.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Systémom kvality sa zabezpeèuje súlad tlakového zariadenia s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.

V rámci systému kvality je každá èas� tlakového zariadenia podrobená prehliadke a musia by� vykonané príslušné skúšky stanovené v príslušnej norme (normách) uvedenej v èlánku 12 alebo ekvivalentné skúšky, najmä závereèné posudzovanie uvedené v bode 3.2 prílohy I, aby sa zabezpeèila jeho zhoda s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožòova� jednotný výklad programov, plánov, manuálov a záznamov kvality.

Dokumentácia systému kvality musí obsahova� najmä náležitý opis:
— cie¾ov zabezpeèovania kvality a organizaènú štruktúru, povinnosti a právomoci manažmentu v súvislosti s kvalitou tlakového zariadenia,
— postupov používaných pre trvalé spojenie dielcov schválených v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— preskúmaní a skúšok, ktoré budú vykonávané po výrobe,
— záznamov o kvalite, ako sú inšpekèné správy, a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií a schválení daného personálu, najmä tých èlenov personálu, ktorí realizujú spájanie dielcov a nedeštruktívne skúšky v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— prostriedkov na monitorovanie efektívneho prevádzkovania systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.5.2.
Systém zabezpeèenia kvality musí zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

V rámci systému zabezpeèenia kvality sa každé tlakové zariadenie podrobí prehliadke a príslušným skúškam pod¾a harmonizovanej normy alebo rovnocenným skúškam, najmä sa vykoná závereèné posúdenie pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2., aby sa zabezpeèil súlad tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality musí umožni� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.

Dokumentácia systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality tlakového zariadenia,
c) postupov, ktoré sa použijú pre nerozoberate¾né spoje èastí schválených pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
d) preskúmaní a skúšok, ktoré budú vykonávané po ukonèení výroby,
e) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov, najmä tých, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje a tých, ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
f) prostriedkov na monitorovanie úèinného používania systému zabezpeèenia kvality výroby.
Ú

Bod 5.3.
5.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cie¾om urèi�, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 5.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzh¾adom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality v skupine audítorov je najmenej jeden èlen so skúsenos�ami hodnotenia príslušnej výrobnej oblasti a technológie daného tlakového zariadenia, ako aj so znalos�ami uplatnite¾ných požiadaviek tejto smernice. Audit zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Audítorský tím preskúma technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2 s cie¾om overi� schopnos� výrobcu urèi� príslušné požiadavky tejto smernice a vykona� potrebné preskúmania vzh¾adom na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.5.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa požiadavky pod¾a bodu 8.5.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak systém zabezpeèenia kvality je v zhode s príslušnou harmonizovanou normou.

Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním tlakových zariadení a ich technológie a vedomosti o uplatnite¾ných požiadavkách tohto nariadenia vlády.

Posúdenie systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu, èi spåòa požiadavky pod¾a bodu 8.2., aby overila schopnos� výrobcu identifikova� príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonáva� potrebné posúdenia s cie¾om zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 5.4.
5.4. Výrobca sa zaväzuje plni� povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ak bol schválený, a udržiava� ho, aby zostal primeraný a úèinný.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.5.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a úèinný.
Ú

Bod 5.5.
5.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýš¾anej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované zmeny a rozhodnú�, èi modifikovaný systém kvality bude naïalej vyhovova� požiadavkám uvedeným v bode 5.2 alebo èi je potrebné urobi� opätovné posúdenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie hodnotenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.5.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila systém zabezpeèenia kvality, o všetkých zamýš¾aných zmenách systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa požiadavky pod¾a bodu 8.5.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi a splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 6.
6. Doh¾ad v rámci zodpovednosti notifikovaného orgánu


Bod 8.6.
Doh¾ad notifikovanou osobou


Bod 6.1.
6.1. Úèelom doh¾adu je ubezpeèi� sa, že výrobca riadne plní povinnosti vyplývajúce so schváleného systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.6.1.
Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi�, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému zabezpeèenia kvality.
Ú

Bod 6.2.
6.2. Výrobca umožní notifikovanému orgánu na úèely posúdenia prístup na miesto výroby, kontroly, skúšania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— technickú dokumentáciu uvedenú v bode 2,
— záznamy o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií daného personálu atï.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.6.2.
Na úèely doh¾adu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba, kontrola a skúšky, a do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality,
b) technickú dokumentáciu pod¾a bodu 8.2.,
c) záznamy o kvalite, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
Ú

Bod 6.3.
6.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity, aby sa ubezpeèil o tom, že výrobca udržiava a uplatòuje systém kvality, a poskytne výrobcovi audítorskú správu. Frekvencia pravidelných auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé tri roky.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.6.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval systém zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Periodicita pravidelných auditov musí by� taká, aby úplné posúdenie systému zabezpeèenia kvality bolo vykonané každé tri roky.
Ú

Bod 6.4.
6.4. Okrem toho, notifikovaný orgán môže vykonáva� u výrobcu neèakané návštevy. Potreba takýchto dodatoèných návštev a ich frekvencia sa bude urèova� na základe systému riadenia návštev prevádzkovaného notifikovaným orgánom. V systéme riadenia návštev sa prihliada najmä na nasledujúce faktory:
— kategóriu zariadenia,
— výsledky predchádzajúcich návštev v rámci doh¾adu,
— potrebu sledova� nápravné akcie,
— osobitné podmienky súvisiace so schválením systému, pod¾a potreby,
— podstatné zmeny v organizácii výroby, postupoch alebo metódach výroby.

V priebehu týchto návštev notifikovaný orgán môže v prípade potreby vykona� alebo skúšky výrobkov, aby si overil, èi systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o návšteve, ako aj správu o skúške v prípade, ak sa uskutoènila.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.6.4.
Notifikovaná osoba môže u výrobcu uskutoèni� aj neohlásené návštevy. Potreba a periodicita neohlásených návštev je urèená v súlade so systémom kontrol používaným notifikovanou osobou. V systéme  kontrol sa musí zoh¾adni� najmä
a) kategória tlakového zariadenia,
b) výsledky predchádzajúcich návštev,
c) potreba sledovania nápravných opatrení,
d) osobitné podmienky súvisiace so schválením systému zabezpeèenia kvality, ak je to potrebné,
e) významné zmeny v organizácií výroby, pracovných postupov alebo technológie.

Poèas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykona� skúšky alebo ich necha� vykona� s cie¾om skontrolova� riadne fungovanie systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a správu o skúške, ak bola vykonaná.
Ú

Bod 7
7. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 8.7.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 7.1.
7.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 5.1 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.7.1.
Výrobca umiestni na jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 7.2.
7.2. Výrobca vydá pre každý model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model tlakového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.7.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 8.
8. Výrobca uchováva poèas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh pre vnútroštátne orgány k dispozícii:
— dokumentáciu uvedenú v bode 5.1,
— zmenu uvedenú v bode 5.5, ako je schválená;
— rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 5.3, 5.5, 6.3 a 6.4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.8.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh
a) dokumentáciu pod¾a bodu 8.5.1. tretieho odseku,
b) zmeny pod¾a bodu 8.5.5.,
c) rozhodnutia a správy vydané notifikovanou osobou pod¾a bodov 8.5.3., 8.5.5., 8.6.3. a 8.6.4.
Ú

Bod 9.
9. Každý notifikovaný orgán oznamuje svojim notifikujúcim orgánom vydané alebo stiahnuté schválenia systému kvality a pravidelne alebo na požiadanie sprístupní svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol, pozastavil, alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systémov kvality, ktoré vydal.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.9.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos�, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Ú



Bod 10.
10. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3, 5.1, 5.5, 7 a 8 môže v mene a na zodpovednos� výrobcu splni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8.10.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 8.3., 8.5.1., 8.5.5., 8.7. a 8.8. môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Ú

Èas� 9.
MODUL F
9. MODUL F: ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVEROVANÍ TLAKOVÉHO ZARIADENIA


Bod 9.
ZHODA S TYPOM ZALOŽENÁ NA OVERENÍ TLAKOVÉHO ZARIADENIA (MODUL F)


Bod 1.
1. Zhoda s typom založená na overovaní tlakového zariadenia je súèas�ou postupu posudzovania zhody, ktorým výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zabezpeèuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie, ktoré podliehalo ustanoveniam bode 3 je v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.1.
Zhoda s typom založená na overení tlakového zariadenia je tou èas�ou postupu posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 9.2. a 9.5. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie je v zhode s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèila zhoda vyrobených výrobkov so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne uplatòujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.2.
Výroba

Výrobca prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèila zhoda vyrábaného tlakového zariadenia s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 3.
3. Overovanie

Notifikovaný orgán pod¾a výberu výrobcu vykoná príslušné preskúmania a skúšky, aby skontroloval zhodu tlakového zariadenia so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s náležitými požiadavkami tejto smernice.

Preskúmania a skúšky na kontrolu zhody tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami sa vykonajú preskúmaním a skúškou každého tlakového zariadenia, ako sa uvádza v bode 4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.3.
Overovanie

Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykoná na tlakovom zariadení príslušné prehliadky a skúšky, aby skontrolovala súlad tlakového zariadenia so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády; prehliadky a skúšky sa vykonajú na každom tlakovom zariadení pod¾a bodu 9.4.
Ú

Bod 4.
4. Overenie zhody každého tlakového zariadenia preskúmaním a testovaním


Bod 9.4.
Overovanie zhody prehliadkami a skúškami


Bod 4.1.
4.1. Všetky tlakové zariadenia sa jednotlivo prehliadnu a príslušným skúškam stanoveným v príslušnej harmonizovanej norme (normách) alebo sa vykonajú ekvivalentné skúšky s cie¾om overi� zhodu so schváleným typom a opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a s príslušnými požiadavkami tejto smernice. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhoduje o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykona�.

Notifikovaný orgán najmä:
— overí, èi personál vykonávajúci trvalé spojenie dielcov a nedeštruktívne skúšky je kvalifikovaný alebo schválený v súlade s bodmi 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I,
— overí certifikát vydaný výrobcom materiálov v súlade s bodom 4.3 prílohy I,
— vykoná alebo dá vykona� závereènú kontrolu a skúšku tesnosti uvedenú v bode 3.2 prílohy I, prípadne vykoná prehliadky bezpeènostných zariadení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.4.1.
Notifikovaná osoba posúdi každé tlakové zariadenie a vykoná príslušné skúšky pod¾a harmonizovanej normy alebo rovnocenné skúšky na overenie zhody so schváleným typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Ak harmonizovaná norma neexistuje, notifikovaná osoba rozhodne  aké rovnocenné skúšky sa vykonajú.

Notifikovaná osoba najmä
a) overí, èi zamestnanci, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje èastí a ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky sú kvalifikovaní alebo schválení pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
b) skontroluje certifikát vydaný výrobcom materiálov pod¾a prílohy è. 1 bodu 4.3.,
c) vykoná alebo nechá vykona� závereènú kontrolu a skúšku pevnosti pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2. a posúdi bezpeènostné príslušenstvo, ak je namontované.
Ú

Bod 4.2.
4.2. Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody v súvislosti s vykonanými preskúmaniami a testami a pripevní identifikaèné èíslo alebo ho dá pripevni� v rámci svojej zodpovednosti ku každému tlakovému zariadeniu.

Výrobca uchováva certifikáty zhody pre potreby kontroly zo strany vnútroštátnych orgánov poèas desiatich rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.4.2.
Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody na vykonané prehliadky a skúšky a umiestni alebo na svoju zodpovednos� nechá umiestni� svoj identifikaèný kód na schválené tlakové zariadenie.

Výrobca uchováva certifikáty o zhode k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú

Bod 5.
5. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 9.5.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 5.1.
5.1. Výrobca umiestòuje požadované oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré je v zhode so schváleným typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.5.1.
Výrobca umiestni na tlakové zariadenie, ktoré je v zhode s typom uvedeným v certifikáte EÚ skúšky typu a spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Výrobca vydá pre každý model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model tlakového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.

V prípade, že notifikovaný orgán uvedený v bode 3 súhlasí, výrobca môže na zodpovednos� notifikovaného orgánu umiestni� na tlakové zariadenie aj identifikaèné èíslo tohto orgánu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.5.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu spolu s technickou dokumentáciou uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie typ tlakového zariadenia, pre ktoré bolo vydané. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.

So súhlasom notifikovanej osoby a na jej zodpovednos� môže výrobca umiestni� na tlakové zariadenie jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 6.
6. V prípade, že notifikovaný orgán súhlasí, výrobca na zodpovednos� notifikovaného orgánu môže poèas výrobného procesu umiestni� na tlakové zariadenie identifikaèné èíslo tohto orgánu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 9.6.
So súhlasom notifikovanej osoby a na jej zodpovednos� môže výrobca poèas výrobného procesu umiestni� na tlakové zariadenie jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 7.
7. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu smie plni� v jeho zastúpení a na jeho zodpovednos� jeho splnomocnený zástupca, ak sú stanovené v plnej moci. Splnomocnený zástupca nesmie plni� povinnosti výrobcu stanovené v bode 2.
N

Bod 9.7.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení, okrem povinnosti ustanovenej v bode 9.2.
Ú

Èas� 10.
MODUL G
10. MODUL G: ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTKY


Bod 10.
ZHODA ZALOŽENÁ NA OVERENÍ JEDNOTLIVÉHO TLAKOVÉHO ZARIADENIA (MODUL G)


Bod 1.
1. Zhoda založená na overení jednotky je postupom posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 5 a zaruèuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednos�, že tlakové zariadenie, na ktoré sa vz�ahujú ustanovenia bodu 4, je v súlade s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 10.1.
Zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 10.2., 10.3. a 10.5. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Technická dokumentácia

Výrobca pripravuje technickú dokumentáciu a sprístupòuje ju notifikovanému orgánu uvedenému v bode 4.

Dokumentácia umožòuje posúdi� zhodu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika, resp. rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z h¾adiska posudzovania, návrh, výroba a prevádzkovania tlakového zariadenia.

Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatnite¾né, minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie uvedených výkresov a diagramov a prevádzkovania tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky vykonaných výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.;
— správy o skúškach;
— príslušné podrobnosti týkajúce sa schválenia výrobných skúšobných postupov, ako aj kvalifikácie a schválenia daného personálu v súlade s bodmi 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I.

Výrobca uchováva pre príslušné vnútroštátne orgány k dispozícii technickú dokumentáciu poèas desiatich rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 10.2.
Technická dokumentácia

Výrobca vypracuje technickú dokumentáciu, ktorá  umožní  súlad tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády a obsahuje potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík a sprístupní ju notifikovanej osobe pod¾a bodu 10.4. Technická dokumentácia špecifikuje potrebné požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, musí obsahova� aj návrh, opis výroby a používania tlakového zariadenia.

Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach,
g) príslušné podrobnosti týkajúce sa schválenia výrobných postupov a postupov skúšania a kvalifikácií alebo schválení príslušných zamestnancov pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.

Výrobca uchováva technickú dokumentáciu k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú

Bod 3.
3. Výroba

Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèil súlad vyrobeného tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 10.3.
Výroba

Výrobca prijme opatrenia potrebné na to, aby sa výrobným procesom a jeho monitorovaním zabezpeèil súlad vyrábaného tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 4.
4. Overovanie

Notifikovaný orgán zvolený výrobcom vykoná príslušné preskúmania a skúšky stanovené v príslušnej harmonizovanej norme (normách) a/alebo ekvivalentné skúšky na kontrolu zhody tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tejto smernice alebo ich nechá vykona�. V prípade, že takáto harmonizovaná norma neexistuje, príslušný notifikovaný orgán rozhodne o vhodných skúškach, ktoré sa majú vykona� s použitím iných technických špecifikácií.

Notifikovaný orgán najmä:
— preskúma technickú dokumentáciu so zrete¾om na projekt a výrobné procesy,
— posúdi použité materiály, ak nie sú v zhode s príslušnými zosúladenými harmonizovanými normami alebo s európskym schválením materiálov pre tlakové zariadenia, a skontroluje certifikát vydaný výrobcom materiálov v súlade s bodom 4.3 prílohy I,
— schváli postupy pre trvalé spoje dielcov tlakového zariadenia alebo skontroluje, èi boli predtým schválené v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— overí kvalifikácie alebo schválenia pod¾a bodov 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I,
— vykoná závereènú kontrolu uvedenú v bode 3.2.1 prílohy I, vykoná alebo dá vykona� skúšku tesnosti uvedenú v bode 3.2.2 prílohy I, prípadne urobí prehliadku bezpeènostných zariadení.

Notifikovaný orgán vydá certifikát zhody v súvislosti s vykonanými preskúmaniami a testami a pripevní identifikaèné èíslo alebo ho dá pripevni� ku schválenému tlakovému zariadeniu v rámci svojej zodpovednosti. Výrobca má certifikát zhody k dispozícii pre vnútroštátne orgány poèas desiatich rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 10.4.
Overovanie

Notifikovaná osoba vybraná výrobcom vykoná alebo necha� vykona� na tlakovom zariadení príslušné prehliadky a skúšky pod¾a harmonizovanej normy alebo rovnocenné skúšky na overenie zhody s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády. Ak harmonizovaná norma neexistuje, notifikovaná osoba rozhodne  aké rovnocenné skúšky sa vykonajú.

Notifikovaná osoba najmä
a) posúdi technickú dokumentáciu s oh¾adom na návrh a výrobné postupy,
b) posúdi použité materiály, ktoré nie sú v zhode s príslušnými harmonizovanými normami alebo s európskym schválením materiálov pre tlakové zariadenie, a skontroluje certifikát vydaný výrobcom materiálov pod¾a prílohy è. 1 bodu 4.3.,
c) schváli postupy pre nerozoberate¾né spoje èastí alebo skontroluje, èi boli schválené pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
d) overí kvalifikácie alebo schválenia požadované pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
e) vykoná závereènú kontrolu pod¾a prílohy è. 1 bod 3.2.1., vykoná alebo nechá vykona� skúšku pevnosti pod¾a prílohy è. 1 bod 3.2.2. a posúdi bezpeènostné príslušenstvo, ak je namontované.

Notifikovaná osoba vydá certifikát zhody na vykonané prehliadky a skúšky a umiestni alebo na svoju zodpovednos� nechá umiestni� svoj identifikaèný kód na každé schválené tlakové zariadenie.

Výrobca uchováva certifikáty o zhode k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú

Bod 5.
5. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 10.5.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 5.1.
5.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 4 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 10.5.1.
Výrobca umiestni na tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Výrobca vydá písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 10.5.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu spolu s technickou dokumentáciou uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie typ tlakového zariadenia, pre ktoré bolo vydané. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 6.
6. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 2 a 5 môže v mene a na zodpovednos� výrobcu splni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 10.6.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 10.2. a 10.5. môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Ú

Èas� 11.
MODUL H
11. MODUL H: ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEÈENÍ KVALITY


Bod 11.
ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEÈENÍ KVALITY (MODUL H)


Bod 1.
1. Zhoda založená na úplnom zabezpeèení kvality je postup posudzovania zhody, ktorým si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 5 a zaruèuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie spåòa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.1.
Zhoda založená na úplnom zabezpeèení kvality je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 11.2. a 11.5. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Výroba

Výrobca uplatòuje schválený systém kvality pre projekt, výrobu, závereènú kontrolu výrobku a skúšanie príslušného tlakového zariadenia, ako je to špecifikované v bode 3, a podrobuje sa doh¾adu, ako je to špecifikované v bode 4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.2.
Výroba

Výrobca používa schválený úplný systém zabezpeèenia kvality pre návrh, výrobu, závereènú kontrolu a skúšanie tlakového zariadenia pod¾a bodu 11.3. a podrobuje sa doh¾adu pod¾a bodu 11.4.


Bod 3.
3. Systém kvality


Bod 11.3.
Úplný systém zabezpeèenia kvality


Bod 3.1.
3.1. Výrobca podáva žiados� o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné tlakové zariadenie notifikovanému orgánu pod¾a vlastného výberu.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiados� podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,
— technickú dokumentáciu pre jeden model každého typu tlakového zariadenia, ktorý sa má vyrába�. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatnite¾né, minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie takýchto plánov a diagramov a prevádzky tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky vykonaných výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.;
— správy o skúškach;
— dokumentáciu týkajúcu sa daného systému kvality a
— písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.3.1.
Výrobca podáva žiados� o posúdenie jeho úplného systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe.

Prílohou k žiadosti je
a) dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality,
b) technická dokumentácia každého typu tlakového zariadenia, ktorý sa plánuje vyrába�; technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
1. všeobecný opis tlakového zariadenia,
2. výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
3. opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a druhého bodu a používania tlakového zariadenia,
4. zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
5. výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
6. protokoly o skúškach.
c)
Ú

Bod 3.2.
3.2. Systémom kvality sa zabezpeèuje súlad tlakového zariadenia s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Uvedená dokumentácia systému kvality umožòuje dôsledný výklad kvality programov, plánov, príruèiek a záznamov.

Dokumentácia systému kvality musí obsahova� najmä náležitý opis:
— kvalitatívnych cie¾ov a organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzh¾adom na kvalitu návrhu a výrobku,
— špecifikácií technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa budú uplatòova�, a tam, kde sa príslušné harmonizované normy nebudú uplatòova� v plnej miere, prostriedkov, ktoré sa budú používa� na zabezpeèenie splnenia základných požiadaviek pod¾a tejto smernice, ktoré sa vz�ahujú na tlakové zariadenie,
— metód, postupov a systematických akcií na kontrolu návrhu a overovanie návrhu, ktoré sa budú používa� pri navrhovaní tlakového zariadenia, ktoré patrí do príslušnej kategórie výrobkov, so zrete¾om na materiály v súlade s bodom 4 prílohy I,
— zodpovedajúcich metód, postupov a systematických opatrení vo výrobe, kontrole kvality a zabezpeèení kvality, ktoré sa budú uplatòova�, najmä postupov používaných pre trvalé spojenie dielcov schválených v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred výrobou, poèas výroby a po nej, ako aj frekvencie, s ktorou sa budú vykonáva�,
— záznamov o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií a schválení daného personálu, najmä tých èlenov personálu, ktorí realizujú spájanie dielcov a nedeštruktívne skúšky v súlade s bodmi 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I,
— prostriedkov monitorovania dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a tlakového zariadenia a úèinného prevádzkovania systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.3.2.
Úplný systém zabezpeèenia kvality musí zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.

Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality musí umožni� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.

Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality návrhu a tlakového zariadenia,
c) špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane harmonizovaných noriem, ktoré sa použijú, alebo iných príslušných technických špecifikácií, ak sa harmonizované normy nepoužijú alebo sa použijú èiastoène, ktoré sa použijú na zabezpeèenie splnenia uplatnite¾ných základných bezpeènostných požiadaviek,
d) metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní tlakového zariadenia, týkajúcich sa typu tlakového zariadenia so zrete¾om na materiály pod¾a prílohy è. 1 štvrtého bodu,
e) metód, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpeèovaní kvality, najmä postupov pre nerozoberate¾né spoje èastí schválených pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
f) preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred výrobou, poèas výroby a po ukonèení výroby, a periodicitu ich vykonávania,
g) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje a ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
h) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality návrhu a tlakového zariadenia a úèinného používania úplného systému zabezpeèenia kvality.
Ú

Bod 3.3.
3.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cie¾om urèi�, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 3.2. Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzh¾adom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy.

Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality v skupine audítorov je najmenej jeden èlen skúseným posudzovate¾om technológie daného tlakového zariadenia, ako aj so znalos�ami uplatnite¾ných požiadaviek tejto smernice. Audit zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 druhej zarážke s cie¾om overi� schopnos� výrobcu urèi� príslušné požiadavky tejto smernice a vykona� potrebné preskúmania vzh¾adom na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi. Oznámenie zahàòa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa požiadavky pod¾a bodu 11.3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak úplný systém zabezpeèenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.

Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním tlakových zariadení a ich technológie a vedomosti o uplatnite¾ných požiadavkách tohto nariadenia vlády.

Posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu pod¾a bodu 11.3.1. tretieho odseku písm. b), aby overila schopnos� výrobcu identifikova� príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonáva� potrebné posúdenia s cie¾om zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 3.4.
3.4. Výrobca sa zaväzuje plni� povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ak bol schválený, a udržiava� ho, aby zostal primeraný a úèinný.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.3.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a úèinný.
Ú

Bod 3.5.
3.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýš¾anej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán posúdi navrhované zmeny a rozhodnú�, èi modifikovaný systém kvality bude naïalej vyhovova� požiadavkám uvedeným v bode 3.2, alebo èi je potrebné urobi� opätovné posúdenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie hodnotenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila úplný systém zabezpeèenia kvality, o všetkých zamýš¾aných zmenách systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený úplný systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa požiadavky pod¾a bodu 11.3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 4.
4. Doh¾ad v rámci zodpovednosti notifikovaného orgánu


Bod 11.4.
Doh¾ad notifikovanou osobou


Bod 4.1.
4.1. Úèelom doh¾adu je ubezpeèi� sa, že výrobca riadne plní povinnosti vyplývajúce so schváleného systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.4.1.
Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi�, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality.
Ú

Bod 4.2.
4.2. Výrobca umožní notifikovanému orgánu na úèely posúdenia prístup na miesto vytvorenia návrhu, výroby, kontroly, skúšania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie, najmä:
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— záznamy o kvalite zabezpeèované v návrhu systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpoètov, skúšok atï.,
— záznamy o kvalite zabezpeèované vo výrobnej èasti systému kvality, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, kvalifikaèné správy daného personálu atï.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.4.2.
Na úèely doh¾adu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba, kontrola a skúšky, a do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu úplného systému zabezpeèenia kvality,
b) záznamy o kvalite pre èas� úplného systému zabezpeèenia kvality týkajúcu sa návrhu, najmä výsledky analýz, výpoètov, skúšok,
c) záznamy o kvalite týkajúce sa výrobnej èasti úplného systému zabezpeèenia kvality, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
Ú

Bod 4.3.
4.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Frekvencia pravidelných auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé tri roky.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.4.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval úplný systém zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Periodicita pravidelných auditov musí by� taká, aby úplné posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality bolo vykonané každé tri roky.
Ú

Bod 4.4.
4.4. Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonáva� u výrobcu neèakané návštevy.

Potreba takýchto dodatoèných návštev a ich frekvencia sa bude urèova� na základe systému riadenia návštev prevádzkovaného notifikovaným orgánom. V systéme riadenia návštev sa prihliada najmä na nasledujúce faktory:
— kategóriu zariadenia,
— výsledky predchádzajúcich návštev v rámci doh¾adu,
— potrebu sledova� nápravné akcie,
— osobitné podmienky súvisiace so schválením systému, pod¾a potreby,
— podstatné zmeny v organizácii výroby, postupoch alebo metódach výroby.

Poèas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykona� skúšky výrobkov alebo ich necha� vykona� s cie¾om overi�, èi systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach v prípade, že boli vykonané.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.4.4.
Notifikovaná osoba môže u výrobcu uskutoèni� aj neohlásené návštevy. Potreba a periodicita neohlásených návštev je urèená v súlade so systémom kontrol používaným notifikovanou osobou. V systéme kontrol sa musí zoh¾adni� najmä
a) kategória tlakového zariadenia,
b) výsledky predchádzajúcich návštev,
c) potreba sledovania nápravných opatrení,
d) osobitné podmienky súvisiace so schválením úplného systému zabezpeèenia kvality, ak je to potrebné,
e) významné zmeny v organizácii výroby, pracovných postupoch alebo technológii.

Poèas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykona� skúšky alebo ich necha� vykona� s cie¾om skontrolova� riadne fungovanie úplného systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a správu o skúške, ak bola vykonaná.
Ú

Bod 5.
5. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 11.5.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 5.1.
5.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.5.1.
Výrobca umiestni na tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavka tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Výrobca vydá pre každý model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model tlakového zariadenia, pre ktorý bolo vydané.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.5.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 6.
6. Výrobca uchováva poèas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh pre vnútroštátne orgány k dispozícii:
— technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1,
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality uvedenú v bode 3.1,
— schválenú zmenu uvedenú v bode 3.5,
— rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.3, 3.4, 4.3 a 4.4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.6.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh
a) technickú dokumentáciu pod¾a bodu 11.3.1. tretieho odseku písm. b),
b) dokumentáciu systému zabezpeèenia kvality pod¾a bodu 11.3.1. tretieho odseku písm. a),
c) zmeny pod¾a bodu 11.3.5.,
d) rozhodnutia a správy vydané notifikovanou osobou pod¾a bodov 11.3.3., 11.3.5., 11.4.3. a 11.4.4.
Ú

Bod 7.
7. Každý notifikovaný subjekt informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný subjekt informuje ostatné notifikované subjekty o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol, pozastavil, alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systémov kvality, ktoré vydal.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.7.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos�, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Ú

Bod 8.
8. Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 5 a 6 môže v mene a na zodpovednos� výrobcu plni� jeho splnomocnený zástupca, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 11.8.
Splnomocnený zástupca

Povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 11.3.1., 11.3.5., 11.5. a 11.6., ak sú uvedené v splnomocnení, môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca.
Ú

Èas� 12.
MODUL H1
12. MODUL H1: ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEÈENÍ KVALITY A PRESKÚMANÍ NÁVRHU


Bod 12.
ZHODA ZALOŽENÁ NA ÚPLNOM ZABEZPEÈENÍ KVALITY A PRESKÚMANÍ NÁVRHU (MODUL H 1)


Bod 1.
1. Zhoda založená na úplnom zabezpeèení kvality a preskúmaní návrhu je postupom posudzovania zhody, ktorým si plní povinnosti stanovené v bodoch 2 a 6 a zaruèuje a vyhlasuje na vlastnú zodpovednos�, že príslušné tlakové zariadenie spåòa požiadavky tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.1.
Zhoda založená na úplnom zabezpeèení kvality, preskúmaní návrhu a osobitnom doh¾ade nad závereèným posúdením je postup posudzovania zhody, pri ktorom výrobca plní povinnosti ustanovené v bodoch 12.2. a 12.6. a zaruèuje a vyhlasuje na svoju zodpovednos�, že tlakové zariadenie spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády.
Ú

Bod 2.
2. Výroba

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality na návrh, výrobu, kontrolu koneèného výrobku a skúšku výrobkov, ako sa uvádza v bode 3, a vz�ahuje sa naò doh¾ad, ako sa uvádza v bode 5. Primeranos� technického návrhu výrobkov sa preskúma pod¾a ustanovení bodu 4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.2.
Výroba

Výrobca používa schválený systém zabezpeèenia kvality pre návrh, výrobu, závereènú kontrolu a skúšanie tlakového zariadenia pod¾a bodu 12.3. a podrobuje sa doh¾adu pod¾a bodu 12.5. Vhodnos� technického návrhu tlakového zariadenia sa preskúma pod¾a bodu 12.4.
Ú

Bod 3.
3. Systém kvality


Bod 12.3.
Úplný systém zabezpeèenia kvality


Bod 3.1.
3.1. Výrobca podáva žiados� o posúdenie svojho systému kvality pre príslušné tlakové zariadenie notifikovanému orgánu pod¾a vlastného výberu.

Žiados� obsahuje:
— meno a adresu výrobcu a v prípade, že žiados� podáva jeho splnomocnený zástupca, aj jeho meno a adresu,
— technickú dokumentáciu pre jeden model každého typu tlakového zariadenia, ktorý sa má vyrába�. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatnite¾né, minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— koncepèné projektové a výrobné výkresy a diagramy dielcov, podzostáv, obvodov atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie takýchto plánov a diagramov a prevádzky tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, uplatòovaných v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opis riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, keï uvedené harmonizované normy neboli uplatnené. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky vykonaných výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.;
— správy o skúškach;
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality.
— písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.3.1.
Výrobca podáva žiados� o posúdenie jeho úplného systému zabezpeèenia kvality jednej notifikovanej osobe, ktorú si vyberie.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu, ak žiados� podáva splnomocnený zástupca,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe.

Prílohou k žiadosti je
a) dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality,
b) technická dokumentácia každého typu tlakového zariadenia, ktorý sa plánuje vyrába�; technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
1. všeobecný opis tlakového zariadenia,
2. výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
3. opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a druhého bodu a používania tlakového zariadenia,
4. zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
5. výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
6. protokoly o skúškach.
Ú



Bod 3.2.
3.2. Systémom kvality sa zabezpeèuje súlad tlakového zariadenia s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò vz�ahujú.

Všetky prvky, požiadavky a ustanovenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomne vypracovaných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožòova� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov kvality.

Dokumentácia systému kvality musí obsahova� najmä náležitý opis:
— kvalitatívnych cie¾ov a organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu vzh¾adom na kvalitu návrhu a výrobku;
— špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane noriem, ktoré sa budú uplatòova�, a v prípade, keï sa príslušné harmonizované normy nebudú uplatòova� v plnom rozsahu, prostriedkov, ktoré sa použijú na zabezpeèenie splnenia základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice, ktoré sa na vz�ahujú na tlakové zariadenia,
— spôsobov kontroly návrhu a overovania návrhu výrobkov, postupov a systematických èinností, ktoré sa použijú pri navrhovaní tlakového zariadenia, ktoré patrí do príslušnej kategórie tlakových zariadení, najmä so zrete¾om na materiály v súlade s bodom 4 prílohy I,
— zodpovedajúcich metód, postupov a systematických opatrení vo výrobe, kontrole kvality a zabezpeèení kvality, ktoré sa budú uplatòova�, najmä postupov používaných pre trvalé spojenie dielcov schválených v súlade s bodom 3.1.2 prílohy I,
— preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred, poèas výroby a po nej, vrátane èasových intervalov, v ktorých sa budú vykonáva�,
— záznamov o kvalite, ako sú inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy týkajúce sa kvalifikácií a schválení daného personálu, najmä tých èlenov personálu, ktorí realizujú spájanie dielcov a nedeštruktívne skúšky v súlade s bodmi 3.1.2 a 3.1.3 prílohy I,
— prostriedkov monitorovania dosiahnutia požadovanej kvality návrhu a tlakového zariadenia a úèinného prevádzkovania systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.3.2.
Úplný systém zabezpeèenia kvality musí zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom sa zdokumentujú systematickým a usporiadaným spôsobom v písomne vypracovaných zásadách, postupoch a návodoch.

Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality musí umožni� jednotný výklad programov, plánov, príruèiek a záznamov o kvalite.

Dokumentácia úplného systému zabezpeèenia kvality obsahuje najmä primeraný opis
a) cie¾ov kvality,
b) organizaènej štruktúry, povinností a právomocí manažmentu týkajúcich sa kvality návrhu a tlakového zariadenia,
c) špecifikácií týkajúcich sa technického návrhu vrátane harmonizovaných noriem, ktoré sa použijú, alebo iných príslušných technických špecifikácií, ak sa harmonizované normy nepoužijú alebo sa použijú èiastoène, ktoré sa použijú na zabezpeèenie splnenia uplatnite¾ných základných bezpeènostných požiadaviek,
d) metód kontroly a overovania návrhu, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri navrhovaní tlakového zariadenia, týkajúcich sa typu tlakového zariadenia so zrete¾om na materiály pod¾a prílohy è. 1 štvrtého bodu,
e) metód, postupov a systematických opatrení, ktoré sa použijú pri výrobe, kontrole kvality a zabezpeèovaní kvality, najmä postupov pre nerozoberate¾né spoje èastí schválených pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.1.2.,
f) preskúmaní a skúšok, ktoré sa budú vykonáva� pred výrobou, poèas výroby a po ukonèení výroby a periodicitu ich vykonávania,
g) záznamov o kvalite, najmä správ o kontrolách, výsledkov skúšok, kalibraèných údajov a správ o kvalifikácii príslušných zamestnancov, ktorí vyhotovujú nerozoberate¾né spoje a ktorí vykonávajú nedeštruktívne skúšky pod¾a prílohy è. 1 bodov 3.1.2. a 3.1.3.,
h) prostriedkov na monitorovanie dosahovania požadovanej kvality návrhu a tlakového zariadenia a úèinného používania úplného systému zabezpeèenia kvality výroby.
Ú

Bod 3.3.
3.3. Notifikovaný orgán posudzuje systém kvality s cie¾om urèi�, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 3.2.

Predpokladá zhodu s týmito požiadavkami vzh¾adom na prvky systému kvality, ktoré sú v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami príslušnej harmonizovanej normy. Okrem skúseností v oblasti systémov riadenia kvality má audítorský tím najmenej jedného èlena, ktorý má skúsenosti s posudzovaním príslušnej výrobnej oblasti a technológií príslušného výrobku, ako aj znalosti uplatnite¾ných požiadaviek tejto smernice. Audit zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Audítorský tím preskúmava technickú dokumentáciu uvedenú v bode 3.1 druhej zarážke s cie¾om overi� schopnos� výrobcu urèi� príslušné požiadavky tejto smernice a vykona� potrebné preskúmania vzh¾adom na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi.

Oznámenie zahàòa závery auditu a odôvodnené rozhodnutie posúdenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.3.3.
Notifikovaná osoba posúdi systém zabezpeèenia kvality a rozhodne, èi spåòa požiadavky uvedené v bode 12.3.2. Notifikovaná osoba predpokladá zhodu s týmito požiadavkami, ak úplný systém zabezpeèenia kvality je v súlade s príslušnou harmonizovanou normou.

Najmenej jeden èlen skupiny vykonávajúcej posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality má okrem znalostí základných bezpeènostných požiadaviek aj skúsenosti s posudzovaním tlakových zariadení a ich technológie a vedomosti o uplatnite¾ných požiadavkách tohto nariadenia vlády.

Posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality zahàòa hodnotiacu návštevu priestorov výrobcu.

Notifikovaná osoba posúdi technickú dokumentáciu pod¾a bodu 12.3.1. tretieho odseku písm. b), aby overila schopnos� výrobcu identifikova� príslušné požiadavky tohto nariadenia vlády a vykonáva� potrebné posúdenia s cie¾om zabezpeèi� súlad tlakového zariadenia s týmito požiadavkami.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi alebo jeho splnomocnenému zástupcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 3.4.
3.4. Výrobca sa zaväzuje plni� povinnosti vyplývajúce zo systému kvality, ak bol schválený, a udržiava� ho, aby zostal primeraný a úèinný.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.3.4.
Výrobca plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality a udržiava ho, aby bol stále primeraný a úèinný.
Ú

Bod 3.5.
3.5. Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, o každej zamýš¾anej zmene systému kvality.

Notifikovaný orgán zhodnotí navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený systém kvality bude naïalej spåòa� požiadavky uvedené v bode 3.2 alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie zahàòa závery preskúmania a odôvodnené rozhodnutie hodnotenia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.3.5.
Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá schválila úplný systém zabezpeèenia kvality, o všetkých zamýš¾aných zmenách úplného systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba posúdi navrhované zmeny a rozhodne, èi pozmenený úplný systém zabezpeèenia kvality naïalej spåòa požiadavky pod¾a bodu 12.3.2. alebo èi je potrebné opätovné posúdenie.

Notifikovaná osoba písomne oznámi výrobcovi výsledky posúdenia spolu s odôvodnením.
Ú

Bod 3.6.
3.6. Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o schváleniach systému kvality, ktoré vydal alebo zrušil, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam schválení systémov kvality, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný subjekt informuje ostatné notifikované subjekty o schváleniach systémov kvality, ktoré zamietol, pozastavil, alebo zrušil, a na požiadanie informuje o schváleniach systémov kvality, ktoré vydal.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.3.6.
Notifikovaná osoba informuje úrad o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytuje úradu zoznam pozastavených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality alebo obmedzených rozhodnutí o schválení systému zabezpeèenia kvality a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos�, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� rozhodnutie o schválení systému zabezpeèenia kvality, a na požiadanie ich informuje o rozhodnutiach o schválení systému zabezpeèenia kvality, ktoré vydala.
Ú

Bod 4.
4. Preskúmanie návrhu


Bod 12.4.
Preskúmanie návrhu


Bod 4.1.
4.1. Výrobca podáva žiados� o preskúmanie návrhu každého tlakového zariadenia, ktorý ešte nebol preskúmaný, notifikovanému orgánu uvedenému v bode 3.1.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.4.1.
Výrobca podáva žiados� o preskúmanie návrhu tlakového zariadenia, ktorého návrh ešte nebol preskúmaný, notifikovanej osobe pod¾a bodu 12.3.1.
Ú

Bod 4.2.
4.2. Žiados�ou sa umožní pochopenie návrhu, výroby a používania tlakového zariadenia, ako aj posúdenie súladu s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa naò uplatòujú. Príloha obsahuje:
— meno a adresu výrobcu,
— písomné vyhlásenie, že tá istá žiados� nebola podaná inému notifikovanému orgánu,
— technickú dokumentáciu. Dokumentácia umožòuje posúdi� zhodu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami a obsahuje primeranú analýzu a hodnotenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky a zahrnie sa do nej, ak je to relevantné z h¾adiska posudzovania, návrh a používanie tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje vždy, ak je to uplatnite¾né, minimálne tieto prvky:
— všeobecný opis tlakového zariadenia,
— nákresy koncepèného návrhu a výrobné výkresy, diagramy dielcov, podzostáv, zapojenia atï.,
— opisy a vysvetlivky nevyhnutné pre pochopenie takýchto plánov a diagramov a prevádzky tlakového zariadenia,
— zoznam harmonizovaných noriem, ktorých odkazy boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sa uplatòujú v plnom rozsahu alebo èiastoène, a opisy riešení prijatých na splnenie základných bezpeènostných požiadaviek pod¾a tejto smernice v prípadoch, kde sa tieto harmonizované normy neuplatòujú. V prípade èiastoène uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia èasti, ktoré boli použité;
— výsledky uskutoènených výpoètov návrhu, vykonaných preskúmaní atï.,
— správy o skúškach;
— doplnkový dôkazový materiál o primeranosti technického návrhu. v týchto podporných dôkazoch sa uvádzajú všetky dokumenty, ktoré sa použili, predovšetkým v tých prípadoch, kde sa príslušné harmonizované normy nepoužili v plnom rozsahu, a kde je to potrebné, zahàòajú výsledky skúšok, ktoré sa vykonali v príslušnom laboratóriu výrobcu alebo v inom skúšobnom laboratóriu v jeho mene a na jeho zodpovednos�.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.4.2.
Žiados� musí umožni� pochopenie návrhu, výroby a prevádzky tlakového zariadenia a posúdenie súladu s uplatnite¾nými požiadavkami tohto nariadenia vlády.

Žiados� obsahuje
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu,
b) písomné vyhlásenie o tom, že tá istá žiados� nebola podaná inej notifikovanej osobe.

Prílohou k žiadosti
a) je technická dokumentácia,
b) sú podporné dôkazy na posúdenie vhodnosti technického riešenia návrhu, ktorých súèas�ou sú dokumenty, ktoré sa použili, najmä ak sa príslušné harmonizované normy neuplatnili v plnom rozsahu; ak je to potrebné, podporné dôkazy obsahujú aj výsledky skúšok, ktoré v súlade s inými príslušnými technickými špecifikáciami vykonalo vhodné laboratórium výrobcu alebo iné skúšobné laboratórium v jeho mene a na jeho zodpovednos�.

Technická dokumentácia musí umožni� posúdenie súladu tlakového zariadenia s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia vlády a musí obsahova� potrebnú analýzu a posúdenie rizika èi rizík. V technickej dokumentácii sa uvedú uplatnite¾né požiadavky, a ak je to potrebné z h¾adiska posudzovania zhody, obsahuje aj návrh a opis používania tlakového zariadenia. Technická dokumentácia obsahuje, ak je to uplatnite¾né, najmä
a) všeobecný opis tlakového zariadenia,
b) výkresy a schémy koncepèného riešenia a výrobné výkresy a schémy èastí, podzostáv, zapojenia,
c) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie výkresov a schém pod¾a písmena b) a používania tlakového zariadenia,
d) zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo èiastoène, a ak sa harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na zabezpeèenie súladu tlakového zariadenia so základnými bezpeènostnými požiadavkami; ak sa harmonizované normy uplatnili èiastoène, špecifikujú sa èasti, ktoré boli uplatnené,
e) výsledky konštrukèných výpoètov a vykonaných preskúmaní,
f) protokoly o skúškach.
Ú

Bod 4.3.
4.3. Notifikovaný orgán žiados� preskúma a v prípade, že návrh spåòa požiadavky tejto smernice, ktoré sa na tlakové zariadenie uplatòujú, vydá výrobcovi EÚ certifikát o preskúmaní návrhu. V certifikáte sa uvádza meno a adresa výrobcu, závery preskúmania, podmienky jeho platnosti (ak existujú) a potrebné údaje na urèenie schváleného návrhu. K certifikátu sa môže priloži� jedna alebo viacero príloh.

Certifikát a jeho prílohy obsahujú všetky príslušné informácie, ktoré umožòujú posúdenie zhody vyrobených výrobkov s preskúmaným návrhom, a kde je to vhodné, kontrolu za prevádzky.

Ak návrh nespåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice, notifikovaný orgán odmietne vyda� EÚ certifikát o preskúmaní návrhu a zodpovedajúcim spôsobom o tom informuje žiadate¾a, prièom uvedie podrobné dôvody svojho odmietnutia.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.4.3.
Ak návrh tlakového zariadenia spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba vydá výrobcovi certifikát EÚ preskúmania návrhu. Certifikát EÚ preskúmania návrhu obsahuje obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu, závery preskúmania, podmienky platnosti certifikátu, ak existujú, a údaje potrebné na urèenie schváleného návrhu tlakového zariadenia. K  certifikátu EÚ preskúmania návrhu môže by� pripojená jedna lebo viac príloh.

Certifikát EÚ preskúmania návrhu a jeho prílohy obsahujú informácie, ktoré umožnia posúdenie zhody vyrobeného tlakového zariadenia s preskúmaným návrhom, a ak je to potrebné, kontrolu poèas prevádzky.

Ak návrh tlakového zariadenia nespåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, notifikovaná osoba nevydá certifikát EÚ preskúmania návrhu a informuje o tom výrobcu spolu s uvedením odôvodnenia.
Ú

Bod 4.4.
4.4. Notifikovaný orgán sa informuje o všetkých zmenách v súvislosti so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, že schválený návrh už nespåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice, a stanoví, èi si takéto zmeny vyžadujú ïalšie prešetrenie. Ak áno, notifikovaný orgán o tom informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovaný orgán, ktorý vydal EÚ certifikát o preskúmaní návrhu, o všetkých zmenách schváleného návrhu, ktoré môžu ovplyvni� súlad so základnými bezpeènostnými požiadavkami pod¾a tejto smernice alebo s podmienkami platnosti certifikátu. Takéto zmeny si vyžadujú dodatoèné schválenie notifikovaného orgánu, ktorý EÚ certifikát o preskúmaní návrhu vydal, vo forme dodatku k pôvodnému EÚ certifikátu o preskúmaní návrhu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.4.4.
Notifikovaná osoba sa oboznamuje so všetkými zmenami súvisiacimi so všeobecne uznávaným stavom, ktoré naznaèujú, že schválený návrh už nespåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, a urèí, èi tieto zmeny vyžadujú ïalšie preskúmanie; ak je toto preskúmanie potrebné, notifikovaná osoba informuje výrobcu.

Výrobca informuje notifikovanú osobu, ktorá vydala certifikát EÚ preskúmania návrhu, o všetkých zmenách vykonaných na schválenom návrhu, ktoré môžu ovplyvni� súlad tlakového zariadenia so  základnými bezpeènostnými požiadavkami tohto nariadenia vlády alebo s podmienkami platnosti certifikátu. Pri takých zmenách notifikovaná osoba vykoná dodatoèné schválenie vo forme dodatku k pôvodnému certifikátu EÚ preskúmania návrhu.
Ú

Bod 4.5.
4.5. Každý notifikovaný orgán informuje svoje notifikujúce orgány o EÚ certifikátoch o preskúmaní návrhu a/alebo ich dodatkoch, ktoré vydal alebo odòal, a pravidelne alebo na požiadanie poskytuje svojim notifikujúcim orgánom zoznam certifikátov a/alebo ich dodatkov, ktoré boli zamietnuté, pozastavené alebo inak obmedzené.

Každý notifikovaný orgán informuje ostatné notifikované orgány o EÚ certifikátoch o preskúmaní návrhu a/alebo o ich dodatkoch, ktoré zamietol, zrušil, pozastavil alebo inak obmedzil, a na požiadanie informuje o certifikátoch a/alebo o ich dodatkoch, ktoré vydal.

Komisia, èlenské štáty a ostatné notifikované orgány môžu na požiadanie získa� kópiu EÚ certifikátov o preskúmaní návrhu a/alebo ich dodatkov. Na požiadanie môže Komisia a èlenské štáty získa� kópiu technickej dokumentácie a výsledkov preskúmaní, ktoré vykonal notifikovaný orgán.

Do skonèenia platnosti certifikátu notifikovaný orgán uchováva kópiu EÚ certifikátu o preskúmaní návrhu, jeho príloh a dodatkov a technického súboru vrátane dokumentácie predloženej výrobcom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.4.5.
Notifikovaná osoba informuje úrad o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkoch, ktoré vydala alebo odòala, a na požiadanie poskytne úradu zoznam pozastavených certifikátov EÚ preskúmania návrhu alebo obmedzených certifikátov EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkov a zoznam rozhodnutí, ktorými zamietla vyda� certifikát EÚ preskúmania návrhu.

Notifikovaná osoba informuje ostatné notifikované osoby o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkoch, ktoré odòala alebo ktorým pozastavila platnos� alebo obmedzila rozsah, a o rozhodnutiach, ktorými zamietla vyda� certifikát EÚ preskúmania návrhu, a na požiadanie ich informuje o certifikátoch EÚ preskúmania návrhu a ich dodatkoch, ktoré vydala.

Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii, príslušným orgánom èlenských štátov a iným notifikovaným osobám kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu a jeho dodatkov. Notifikovaná osoba na požiadanie poskytne Európskej komisii a príslušným orgánom èlenských štátov kópiu technickej dokumentácie a výsledkov preskúmaní. Notifikovaná osoba uchováva kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu, jeho príloh a dodatkov a technické podklady vrátane dokumentácie predloženej výrobcom do skonèenia platnosti certifikátu EÚ preskúmania návrhu.
Ú

Bod 4.6.
4.6. Výrobca uchováva poèas desiatich rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh k dispozícii pre vnútroštátne orgány kópiu EÚ certifikátu o preskúmaní návrhu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.4.6.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu kópiu certifikátu EÚ preskúmania návrhu, jeho príloh a dodatkov spolu s technickou dokumentáciou desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh.
Ú

Bod 5.
5. Doh¾ad v rámci zodpovednosti notifikovaného orgánu


Bod 12.5.
Doh¾ad notifikovanou osobou


Bod 5.1.
5.1. Úèelom doh¾adu je ubezpeèi� sa, že výrobca riadne plní povinnosti vyplývajúce so schváleného systému kvality.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.5.1.
Cie¾om doh¾adu notifikovanou osobou je zabezpeèi�, aby výrobca riadne plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného úplného systému zabezpeèenia kvality.
Ú

Bod 5.2.
5.2. Na úèely posúdenia výrobca umožní notifikovanému orgánu prístup do priestorov, kde sa výrobok navrhuje, výrobných priestorov, priestorov na vykonávanie kontrol a skúšok, ako aj skladovacích priestorov, a poskytne mu všetky potrebné informácie, predovšetkým:
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,
— záznamy o kvalite, ako sú stanovené v èasti systému kvality týkajúcej sa návrhu, napríklad výsledky analýz, výpoètov, skúšok atï.,
— záznamy o kvalite, ako sú stanovené vo výrobnej èasti systému kvality, napríklad inšpekèné správy a údaje o skúškach, kalibraèné údaje, správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov atï.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.5.2.
Na úèely doh¾adu výrobca umožní notifikovanej osobe prístup do priestorov, kde sa vykonáva návrh, výroba, kontrola, skúšky a do skladovacích priestorov a poskytne jej potrebné informácie, najmä
a) dokumentáciu úplného systému zabezpeèenia kvality,
b) záznamy o kvalite pre èas� úplného systému zabezpeèenia kvality týkajúcu sa návrhu, najmä výsledky analýz, výpoètov, skúšok,
c) záznamy o kvalite týkajúce sa výrobnej èasti úplného systému zabezpeèenia kvality, najmä správy o kontrolách, výsledky skúšok, kalibraèné údaje a správy o kvalifikácii príslušných zamestnancov.
Ú

Bod 5.3.
5.3. Notifikovaný orgán vykonáva pravidelné audity s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval systém kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Frekvencia pravidelných auditov je taká, aby sa úplné opätovné posúdenie vykonávalo každé tri roky.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.5.3.
Notifikovaná osoba pravidelne vykonáva audit s cie¾om zabezpeèi�, aby výrobca udržiaval a uplatòoval úplný systém zabezpeèenia kvality, a výrobcovi odovzdáva správu o audite. Periodicita pravidelných auditov musí by� taká, aby úplné posúdenie úplného systému zabezpeèenia kvality bolo vykonané každé tri roky.
Ú

Bod 5.4.
5.4. Okrem toho môže notifikovaný orgán vykonáva� u výrobcu neèakané návštevy.

Potreba takýchto dodatoèných návštev a ich frekvencia sa bude urèova� na základe systému riadenia návštev prevádzkovaného notifikovaným orgánom. V systéme riadenia kontrol sa musí prihliada� najmä na nasledujúce faktory:
— kategóriu zariadenia,
— výsledky predchádzajúcich návštev v rámci doh¾adu,
— potrebu sledova� nápravné akcie,
— osobitné podmienky súvisiace so schválením systému, pod¾a potreby,
— podstatné zmeny v organizácii výroby, postupoch alebo metódach výroby.

Poèas týchto návštev môže notifikovaný orgán v prípade potreby vykona� skúšky výrobkov alebo ich necha� vykona� s cie¾om overi�, èi systém kvality funguje správne. Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach v prípade, že boli vykonané.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.5.4.
Notifikovaná osoba môže u výrobcu uskutoèni� aj neohlásené návštevy. Potreba a periodicita neohlásených návštev je urèená v súlade so systémom kontrol používaným notifikovanou osobou. V systéme kontrol sa musí zoh¾adni� najmä
a) kategória tlakového zariadenia,
b) výsledky predchádzajúcich návštev doh¾adov,
c) potreba sledovania nápravných opatrení,
d) osobitné podmienky súvisiace so schválením úplného systému zabezpeèenia kvality, ak je to potrebné,
e) významné zmeny v organizácii výroby, pracovných postupoch alebo technológii.

Poèas týchto návštev môže notifikovaná osoba vykona� skúšky alebo ich necha� vykona� s cie¾om skontrolova� riadne fungovanie úplného systému zabezpeèenia kvality.

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a správu o skúške, ak bola vykonaná.
Ú

Bod 5.5.
5.5. Osobitný doh¾ad nad závereèným posúdením

Závereèné posúdenie uvedené v èasti 3.2 prílohy I podlieha intenzívnemu sledovaniu vo forme neèakaných návštev oboznámeného orgánu. Poèas týchto návštev vykoná notifikovaný orgán preskúmanie tlakového zariadenia.

Notifikovaný orgán odovzdá výrobcovi správu o návšteve a protokol o skúškach v prípade, že boli vykonané.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.5.5.
Notifikovaná osoba vykonáva osobitný doh¾ad nad závereèným posúdením pod¾a prílohy è. 1 bodu 3.2. neohlásenými návštevami. Poèas týchto návštev notifikovaná osoba preskúma tlakové zariadenie.

Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi správu o návšteve a správu o skúške, ak bola vykonaná.
Ú

Bod 6.
6. Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 12.6.
Oznaèenie CE a EÚ vyhlásenie o zhode


Bod 6.1.
6.1. Výrobca umiestni oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovaného orgánu uvedeného v bode 3.1 identifikaèné èíslo tohto orgánu na každé jednotlivé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tejto smernice.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.6.1.
Výrobca umiestni na každé tlakové zariadenie, ktoré spåòa uplatnite¾né požiadavky tohto nariadenia vlády, oznaèenie CE a na zodpovednos� notifikovanej osoby jej identifikaèné èíslo.
Ú

Bod 6.2.
6.2. Výrobca vydá pre každý model tlakového zariadenia písomné EÚ vyhlásenie o zhode, ktoré uchováva k dispozícii pre vnútroštátne orgány desa� rokov po uvedení tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode sa uvádza model tlakového zariadenia, pre ktorý bolo vydané, a èíslo certifikátu o preskúmaní návrhu.

Kópia EÚ vyhlásenia o zhode sa na požiadanie sprístupòuje príslušným orgánom.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.6.2.
Výrobca vydá pre tlakové zariadenie EÚ vyhlásenie o zhode, ktorého kópiu uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh. V EÚ vyhlásení o zhode výrobca uvedie tlakové zariadenie, pre ktoré bolo vydané, a èíslo certifikátu EÚ preskúmania návrhu. Výrobca na požiadanie poskytne orgánu doh¾adu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Ú

Bod 7.
7. Výrobca uchováva poèas desiatich rokov od uvedenia výrobku na trh pre vnútroštátne orgány k dispozícii:
— dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality uvedenú v bode 3.1,
— zmenu uvedenú v bode 3.5, ako je schválená;
— rozhodnutia a správy notifikovaného orgánu uvedené v bodoch 3.5, 5.3 a 5.4.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.7.
Výrobca uchováva k dispozícii pre orgán doh¾adu desa� rokov od uvedenia tlakového zariadenia na trh
a) dokumentáciu úplného systému zabezpeèenia kvality pod¾a bodu 12.3.1. tretieho odseku písm. a),
b) zmeny pod¾a bodu 12.3.5.,
c) rozhodnutia a správy vydané notifikovanou osobou pod¾a bodov 12.3.5., 12.5.3. a 12.5.4.
Ú

Bod 8.
8. Splnomocnený zástupca

Splnomocnený zástupca výrobcu môže poda� žiados� uvedenú v bodoch 4.1 a 4.2 a plni� povinnosti stanovené v bodoch 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 a 7 v mene a na zodpovednos� výrobcu, pokia¾ sú uvedené v splnomocnení.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 12.8.
Splnomocnený zástupca

Splnomocnený zástupca môže poda� žiados� pod¾a bodu 12.4.1. a plni� povinnosti výrobcu ustanovené v bodoch 12.3.1., 12.3.5., 12.4.4., 12.4.6., 12.6. a 12.7. môže v mene výrobcu a na jeho zodpovednos� plni� jeho splnomocnený zástupca, ak sú uvedené v splnomocnení.
Ú

PRÍLOHA IV
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (è. XXXX) ( 1 )


Príloha è. 4
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE


Bod 1.
1. Tlakové zariadenie alebo zostava (výrobok, typ, èíslo šarže alebo série):
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 1.
EÚ vyhlásenie o zhode obsahuje
1. typové èíslo, výrobné èíslo alebo sériové èíslo tlakového zariadenia alebo zostavy alebo typ tlakového zariadenia alebo zostavy,
Ú

Bod 2.
2. Meno a adresa výrobcu a pod¾a potreby jeho splnomocneného zástupcu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 2.
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu a jeho splnomocneného zástupcu, ak bol urèený,
Ú

Bod 3.
3. Toto EÚ vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednos� výrobcu.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 3.
vyhlásenie výrobcu o jeho výluènej zodpovednosti za vydanie EÚ vyhlásenia o zhode,
Ú

Bod 4.
4. Predmet vyhlásenia (identifikácia tlakového zariadenia alebo zostavy umožòujúca sledovanie pôvodu; v prípade potreby môže na identifikáciu tlakového zariadenia alebo zostavy obsahova� obrázok):
— opis tlakového zariadenia alebo zostavy,
— použitý postup posudzovania zhody,
— v prípade zostáv opis tlakových zariadení tvoriacich zostavu a použitý postup posudzovania zhody,
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 4.
identifikáciu tlakového zariadenia alebo zostavy umožòujúcu ich vysledovate¾nos�, a ak je to potrebné na identifikáciu tlakového zariadenia alebo zostavy, identifikácia môže zahàòa�
a) zobrazenie tlakového zariadenia alebo zostavy,
b) opis tlakového zariadenia alebo zostavy,
c) použitý postup posudzovania zhody,
d) pri zostave aj opis tlakových zariadení tvoriacich zostavu a použitý postup posudzovania zhody,
Ú

Bod 5.
5. Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizaènými právnymi predpismi Únie:
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 5.
vyhlásenie, že tlakové zariadenie alebo zostava je v súlade s príslušnými harmonizaènými právnymi aktmi Európskej únie,
Ú

Bod 6.
6. Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 6.
odkaz na použité harmonizované normy alebo na iné použité technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa vyhlasuje zhoda tlakového zariadenia alebo zostavy,
Ú

Bod 7.
7. V príslušnom prípade názov, adresa a èíslo notifikovaného orgánu, ktorý vykonal posúdenie zhody a èíslo vydaného certifikátu a odkaz na certifikát EÚ skúšky typu – výrobný typ, certifikát EÚ skúšky typu – návrh typu, EÚ certifikát o preskúmaní návrhu alebo certifikát zhody.
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 7.
obchodné meno, sídlo a identifikaèné èíslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala príslušný postup posúdenia zhody a vydala certifikát,
Ú

Bod 8.
8. Doplòujúce informácie:

Podpísané za a v mene:
(miesto a dátum vydania):
(meno, funkcia) (podpis):
(pod¾a potreby podrobné údaje o osobe splnomocnenej podpisova� právne záväzné vyhlásenia za výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu)
N
Návrh nariadenia vlády
Bod 8. až 11.
meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej podpísa� EÚ vyhlásenie o zhode v mene výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu,

doplòujúce informácie, ak sú potrebné,

miesto a dátum vydania,

podpis.
Ú











