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Council Directive 2009/142/EC (90/396/EEC) 

Appliances burning gaseous fuels –spotrebiče spaľujúce plynné 
palivá 

NV SR č.393 

Council Directive 92/42/EEC 

 Efficiency of hot boilers – účinnosť teplovodných kotlov na plynné 

a olejové palivá  

NV SR č. 236 

 



 

 

Nariadenie komisie EU č. 813/2013 požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov  

Na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov. 

Požiadavky na sezónnu energetickú účinnosť kotlov. 

 

 

 

Nariadenie komisie EU č. 813/2013 – zrušenie – smernica 92/42/ES sa zrušuje  

s výnimkou jej čl. 7 ods.2 a čl. 8 a príloh III až V. 

 

POZN. 

Council Directive 92/42/EEC účinnosť kotlov spaľujúcich plynné a na olejové palivá. 

                                             čl. 7 ods.2 a čl. 8 a príloh III až V. 

 

 

 



Požiadavky na sezónnu energetickú účinnosť kotlov. 

Požiadavky na energetickú účinnosť prípravy teplej úžitkovej vody. 

Požiadavky na hladinu akustického výkonu tepelných zdrojov. 

Od 26. septembra 2015. 

 

Požiadavky na emisie oxidov dusíka  tepelných zdrojov. 

Od 26. septembra 2018. 

 

Požiadavky na ekodizajn varných zariadení pre domácnosť a odsávačov pár. 

Plynové zariadenia elektrické zariadenia. 

Platí od r. 2014. 

Nariadenie komisie EU č. 66/2014. 
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Platí od: 21.04. 2018 

Council Directive 2009/142/EC (90/396/EEC) 

Appliances burning gaseous fuels –spotrebiče spaľujúce plynné palivá 

NV SR č.393 

 

Council Directive 92/42/EEC 

 Efficiency of hot boilers – účinnosť teplovodných kotlov na plynné 

a olejové palivá  

NV SR č. 236 
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 Smernica 2009/142/ES je založená na zásadách nového prístupu stanoveného v uznesení Rady zo 7. mája 1985 o novom 

prístupe k technickej harmonizácii a normám (4). Ustanovujú sa v nej iba základné požiadavky, ktoré sa vzťahujú na 

spotrebiče, zatiaľ čo technické podrobnosti prijíma Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre 

normalizáciu v oblasti elektrotechniky (Cenelec) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 

(5). Vzhľadom na zhodu s takto ustanovenými harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla sú uverejnené v 

Úradnom vestníku Európskej únie, možno predpokladať zhodu s požiadavkami smernice 2009/142/ES. Skúsenosti ukázali, 

že uvedené základné zásady sa v uvedenom odvetví osvedčili a mali by sa zachovať a ešte viac podporovať.  

 

 Skúsenosti nadobudnuté vykonávaním smernice 2009/142/ES poukázali na potrebu zmeniť niektoré jej ustanovenia s 

cieľom objasniť ich a aktualizovať a zabezpečiť tak právnu istotu, pokiaľ ide o definície týkajúce sa jej rozsahu pôsobnosti, 

obsahu oznámení členských štátov o druhoch plynu a zodpovedajúcom prevádzkovom tlaku použitom na ich území a určité 

základné požiadavky.  

Dôvod. 

 

 Keďže rozsah pôsobnosti, základné požiadavky a postupy posudzovania zhody musia byť vo všetkých členských štátoch 

rovnaké, pri transponovaní smernice na základe zásad nového prístupu do vnútroštátneho práva neexistuje takmer žiadna 

flexibilita. V záujme zjednodušenia regulačného rámca by sa smernica 2009/142/ES mala nahradiť nariadením, ktoré 

predstavuje vhodný právny nástroj, keďže sa v ňom ukladajú jasné a podrobné pravidlá, ktoré členským štátom neposkytujú 

priestor na odlišnú transpozíciu, čím sa zabezpečuje jednotné vykonávanie v rámci celej Únie . 
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 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/EC  

z 30 novembra 2009  

týkajúca sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá  

Porovnanie rozsahov. 
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Toto nariadenie sa vzťahuje na spotrebiče a príslušenstvo, ktoré sú nové na trhu Únie v čase ich uvedenia na trh; to 

znamená, že sú buď novými spotrebičmi a príslušenstvom vyrábanými výrobcom usadeným v Únii, alebo ide o spotrebiče a 

príslušenstvo dovezené ako nové alebo ako použité z tretej krajiny.  

Týmto nariadením by sa malo členským štátom zabrániť ukladať prísnejšie požiadavky na zdravie, bezpečnosť a úspory 

energie, ktoré by zakazovali, obmedzovali alebo bránili sprístupňovať na trhu a uvádzať do prevádzky tie spotrebiče, ktoré sú v 

súlade s touto smernicou. Týmto by však nemala byť dotknutá možnosť členských štátov ukladať pri vykonávaní iných aktov 

Únie požiadavky, ktoré majú vplyv na energetickú efektívnosť výrobkov vrátane plynových spotrebičov, pokiaľ sú takéto 

opatrenia v súlade so ZFEÚ.  

Toto nariadenie sa nevzťahuje na spotrebiče špeciálne navrhnuté: a) na používanie pre priemyselné procesy 

uskutočňované v priemyselných priestoroch; b) na používanie pre lietadlá a železnice; c) na výskumné účely na dočasné 

používanie v laboratóriách. Na účely tohto odseku sa spotrebič považuje za „špeciálne navrhnutý“ vtedy, ak je návrh 

určený iba na splnenie špecifickej potreby v špecifickom procese alebo použití.  



Článok 1  

1. Táto smernica sa vzťahuje na spotrebiče a príslušenstvo. Ktoré sú nové na trhu Únie v čase ich uvedenia na 

trh; to znamená, že sú buď novými spotrebičmi a príslušenstvom vyrábanými výrobcom usadeným v Únii, alebo ide 

o spotrebiče a príslušenstvo dovezené ako nové alebo ako použité z tretej krajiny.  

 

Táto smernica sa nevzťahuje na spotrebiče špeciálne navrhnuté: a) na používanie pre priemyselné procesy 

uskutočňované v priemyselných priestoroch; b) na používanie pre lietadlá a železnice; c) na výskumné účely na 

dočasné používanie v laboratóriách. Na účely tohto odseku sa spotrebič považuje za „špeciálne navrhnutý“ vtedy, 

ak je návrh určený iba na splnenie špecifickej potreby v špecifickom procese alebo použití.  

 

2. Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:  

a) pod pojmom „spotrebiče“ sa rozumejú spotrebiče spaľujúce plynné palivá určené na varenie, vykurovanie, 

výrobu horúcej vody, chladenie, osvetľovanie a pranie, ktoré sú podľa povahy prevádzkované pri bežnej teplote 

vody nepresahujúcej 105 °C. Horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a spotrebiče vybavené takýmito 

horákmi sa takisto považujú za „zariadenia“;  

b) b) pod pojmom „príslušenstvo“ sa rozumejú bezpečnostné zariadenia, ovládacie alebo regulačné zariadenia a 

ich časti iné ako horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a spotrebiče vybavené takými horákmi, ktoré 

sa predávajú oddelene a ktoré sú určené na to, aby boli pripojené do spotrebičov, ktoré spaľujú plynné palivá 

alebo spojené tak, že vytvárajú takéto spotrebiče;  

c) pod pojmom „plynné palivo“ sa rozumie palivo, ktoré je v plynnom stave pri teplote 15 °C a pri tlaku 1 bar.   

 

 

 

 

 SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/142/ES  

z 30 novembra 2009  

týkajúca sa spotrebičov spaľujúcich plynné palivá  
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Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:  

1. „spotrebiče“ sú spotrebiče spaľujúce plynné palivá určené na varenie, chladenie, klimatizovanie, vykurovanie priestorov, 

prípravu horúcej vody, osvetľovanie alebo pranie, a tiež horáky s núteným prívodom spaľovaného vzduchu a vykurovacie 

telesá, ktoré majú byť vybavené takýmito horákmi;  

 

2.  „príslušenstvo“ sú bezpečnostné zariadenia, ovládacie alebo regulačné zariadenia a ich časti, ktoré sú určené na to, aby sa 

pripojili do spotrebiča, alebo zložené tak, že vytvárajú spotrebič; 

  

3.  „spaľovanie“ je proces, v ktorom plynné palivo reaguje s kyslíkom, pričom vzniká teplo alebo svetlo; 

  

4. „pranie“ je celý proces prania vrátane sušenia a žehlenia;  

 

5. „varenie“ je spôsob alebo postup prípravy alebo zohrievania potravín na konzumáciu použitím tepla a s využitím rôznych 

metód; 

  

6. „plynné palivo“ je palivo, ktoré je v plynnom skupenstve pri teplote 15 °C a absolútnom tlaku 1 bar; 7. „priemyselný proces“ 

je získavanie, pestovanie, rafinácia, spracovanie, produkcia, priemyselná výroba alebo príprava materiálov, rastlín, zvierat, 

živočíšnych výrobkov, potravín alebo iných výrobkov určených na ich komerčné používanie  
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8. „priemyselné priestory“ sú akékoľvek miesta, kde hlavná vykonávaná činnosť je priemyselný proces, ktorý podlieha 

osobitným vnútroštátnym predpisom v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti;  

 

9. „trieda plynu“ je skupina plynných palív s podobnou horľavosťou, ktoré spája rozsah Wobbeho indexov;  

 

10. „skupina plynu“ je špecifikovaný rozsah Wobbeho indexov v rámci rozsahu príslušnej triedy plynu;  

 

11. „Wobbeho index“ je ukazovateľ vzájomnej zameniteľnosti plynných palív používaný na porovnanie energetického výkonu 

spaľovania plynných palív s rôznym zložením v spotrebiči;  

12. „kategória spotrebiča“ je identifikácia tried a/alebo skupín plynu, pre ktoré je spotrebič navrhnutý tak, aby zabezpečil 

bezpečné spaľovanie pri požadovanej výkonnosti tak, ako je uvedené v označení kategórie spotrebiča;  

 

13. „energetická efektívnosť“ je pomer medzi výstupným výkonom spotrebiča a energetickým vstupom;  

 

14. „sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka spotrebiča alebo príslušenstva určených na distribúciu alebo používanie na trhu 

Únie v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatne alebo bezodplatne;  

 

15. „uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie spotrebiča alebo príslušenstva na trhu Únie;  

 

16. „uvedenie do prevádzky“ je prvé použitie spotrebiča v Únii koncovým užívateľom;  

 

17. „výrobca“ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába spotrebič alebo príslušenstvo alebo ktorá dáva spotrebič 

alebo príslušenstvo navrhnúť alebo vyrobiť a uvádza tento spotrebič alebo príslušenstvo na trh pod svojím menom alebo 

obchodnou značkou alebo používa spotrebič na vlastné účely;  
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18. „splnomocnený zástupca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné poverenie 

od výrobcu konať v jeho mene pri konkrétnych úlohách;  

 

19. „dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza spotrebič alebo príslušenstvo z 

tretej krajiny na trh Únie;  

 

20. „distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci okrem výrobcu alebo dovozcu, ktorá 

sprístupňuje spotrebič alebo príslušenstvo na trhu;  

 

21. „hospodárske subjekty“ sú výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca a distribútor;  

 

22. „technická špecifikácia“ je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré musia spotrebič alebo príslušenstvo 

spĺňať;  

 

23. „harmonizovaná norma“ je harmonizovaná norma v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 

č. 1025/2012; 24. „akreditácia“ je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008; 25. 

„vnútroštátny akreditačný orgán“ je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 

765/2008; 26. „posudzovanie zhody“ je postup preukazovania, či boli splnené základné požiadavky tohto nariadenia v 

súvislosti so spotrebičom alebo príslušenstvom;  
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27. „orgán posudzovania zhody“ je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, 

osvedčovania a kontroly;  

 

28. „spätné prevzatie“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je dosiahnuť vrátenie spotrebiča, ktorý už bol sprístupnený 

konečnému používateľovi, alebo príslušenstva, ktoré už bolo sprístupnené výrobcovi spotrebičov;  

 

29. „stiahnutie z trhu“ je každé opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť sprístupneniu spotrebiča alebo príslušenstva v 

dodávateľskom reťazci na trhu;  

 

30. „harmonizačné právne predpisy Únie“ sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky 

uvádzania výrobkov na trh.  

 

31. „označenie CE“ je označenie, ktorým výrobca uvádza, že spotrebič alebo príslušenstvo je v zhode s platnými 

požiadavkami ustanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie upravujúcich jeho umiestnenie.  
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Identifikačné číslo Notifikovaného orgánu. 
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Rozdiel od smernice 2009/142/EC 

Článok 4 Podmienky dodávky plynu 

  

1.Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v súlade s prílohou II a použitím príslušného formulára o druhoch 

plynu a zodpovedajúcich prevádzkových tlakoch plynných palív používaných na ich území do 21. októbra 2017. Ich 

akékoľvek zmeny oznámia do šiestich mesiacov od oznámenia plánovaných zmien.  

 

2.Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 41 delegované akty, pokiaľ ide o zmeny obsahu oznámení 

členských štátov o podmienkach dodávky plynu používaných na ich území, ako je stanovené v prílohe II, s cieľom 

zohľadniť technický vývoj týkajúci sa podmienok dodávky plynu.  

 

3.Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť harmonizovaný formulár oznámení členských štátov 

uvedený v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v 

článku 42 ods. 3. 4.Komisia zabezpečí uverejnenie informácií poskytovaných členskými štátmi v súlade s odsekom 1 v 

Úradnom vestníku Európskej únie.  



 

 STANOVISKO za SR 

Článok 4  

Podmienky dodávky plynu 

  

Zasadnutie Rezortnej koordinačnej skupiny pri ÚNMS SR k návrhu 

nariadenia EP a Rady o spotrebičoch plynných palív 

14. októbra 2014 

Predmetom  zasadnutia Rezortnej koordinačnej skupiny (RKS) pri 

ÚNMS SR bolo zaujatie stanoviska a prerokovanie kľúčových otázok v pracovnom 

dokumente: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spotrebičoch spaľujúcich 

plynné palivá. 



 

 STANOVISKO za SR 

Článok 4  

Podmienky dodávky plynu 

  

Obsah prílohy 2 „Podmienky pre dodávky plynu“ a otázka zmeny tejto prílohy 

použitím delegovaného, resp. vykonávacieho aktu. 

Európska komisia navrhuje aby sa informácie o podmienkach dodávky plynu poskytované 

ČŠ EÚ menili v prípade potreby delegovaným aktom, vtedy je zapojený aj Európsky 

parlament. 

 

Návrh -stanovisko.   

SR podporuje zmeny tejto prílohy realizovať vykonávacím aktom, ale môžeme byť aj 

flexibilní. Navrhujeme, aby sa určilo dokedy sa majú zmeny nahlásiť. 



DELEGOVANÉ AKTY A POSTUP VÝBORU 

Článok 41 Vykonávanie delegovania právomoci  

 

1.Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.  

 

2.Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 21. 

apríla 2018. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 

tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ 

Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom 

každého obdobia. Je osobitne dôležité, aby Komisia dodržiavala svoj zvyčajný postup a pred prijatím 

uvedených delegovaných aktov uskutočnila konzultácie s odborníkmi, a to aj s odborníkmi členských štátov.  
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OBSAH OZNÁMENÍ ČLENSKÝCH ŠTÁTOV O PODMIENKACH DODÁVKY 

PLYNU  
1. Oznámenia členských štátov Komisii a ostatným členským štátom ustanovené v článku 4 obsahujú tieto 

informácie:  

2. a) i) spalné teplo v MJ/m3 minimálna/maximálna hodnota; ii) Wobbeho index v MJ/m3 

minimálna/maximálna hodnota.  

3. zloženie plynu podľa objemu v % celkového obsahu: — obsah C1 až C5 v % (súčet) 

minimálna/maximálna hodnota, — obsah N2 + CO2 v % minimálna/maximálna hodnota, — obsah 

CO v % minimálna/maximálna hodnota, — obsah nenasýteného HC v %, minimálna/maximálna hodnota, 

— obsah vodíka v % minimálna/maximálna hodnota;  

4. informácie o toxických komponentoch, ktoré sa nachádzajú v plynnom palive. Uvedené oznámenie 

zároveň obsahuje jednu z týchto informácií:  

5. prevádzkový tlak v prívodnom vstupe spotrebičov v mbar: nominálna/minimálna/maximálna 

hodnota;  

6. prevádzkový tlak v mieste prívodu v mbar: nominálna/minimálna/maximálna hodnota;  

7. prípustný pokles tlaku pri plynovej inštalácii koncovým používateľom v mbar: 

nominálna/minimálna/maximálna hodnota.  

8. Referenčné podmienky Wobbeho indexu a spalného tepla sú takéto: a) referenčná teplota 

spaľovania: 15 °C; b) referenčná teplota merania objemu: 15 °C; c) referenčný tlak merania 

objemu: 1 013,25 mbar  

POZN. Prac.stretnutia NB žiadalo doplniť – údaj o používaných 

kategóriach spotrebičov. 



 

 Príklad kategórií spotrebičov na plynné palivá. 

 
Krajina II1a2H II2H3B/P II2H3+ II2H3P II2L3B/P II2L3P II2E3B/P II2E3P II2E+3+ II2E+3P 

AT   x                 

BE                     

CH x x x x             

CZ 

DE 

  x x x     x x     

DK x x                 

ES x   x x             

FI   x                 

FR                 x x 

GB     x x             

GR                      

IE     x x             

IS                      

IT x   x               

LU                      

NL         x x         

NO                     

PT     x x             

SK 

                             

x  x  x             



 

Typy plynov, pripojovacie tlaky udávané na certifikáte pre plynový spotrebič. 
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KAPITOLA II  

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV 

  

Článok 7 Povinnosti výrobcov  

1.Výrobcovia pri uvedení svojich spotrebičov alebo príslušenstva na trh alebo pri ich používaní na vlastné účely zabezpečia, 

aby tieto spotrebiče alebo príslušenstvo boli navrhnuté a vyrobené v súlade so základnými požiadavkami stanovenými v 

prílohe I.  

 

To znamená 

Spotrebiče musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby ich činnosť bola bezpečná a aby neohrozovali osoby, domáce 

zvieratá a majetok v prípade bežného používania. Príslušenstvo musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby správne plnilo 

účel, na ktorý je určené, vtedy, keď je pripojené k spotrebiču alebo zložené tak, aby vytváralo spotrebič.  
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KAPITOLA II  

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV 

.  

Článok 8  

Splnomocnení zástupcovia  

1.Výrobca môže na základe písomného splnomocnenia vymenovať splnomocneného zástupcu.  

 

2.Splnomocnený zástupca vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Splnomocnenie musí splnomocnenému 

zástupcovi umožňovať minimálne: a) mať k dispozícii pre vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom EÚ vyhlásenie o zhode 

a technickú dokumentáciu počas desiatich rokov po uvedení spotrebiča alebo príslušenstva na trh; b) na základe 

zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie a dokumentáciu 

potrebnú na preukázanie zhody spotrebiča alebo príslušenstva; c) spolupracovať s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 

na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje spotrebič alebo príslušenstvo, na 

ktoré sa vzťahuje splnomocnenie splnomocneného zástupcu.  
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KAPITOLA II  

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV 

.  
Článok 9 

 Povinnosti dovozcov 
 1.Dovozcovia sú povinní uviesť na trh iba vyhovujúce spotrebiče alebo príslušenstvo.  

  

2.Pred uvedením spotrebiča na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody. Zabezpečia, aby 

výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby bolo na spotrebiči umiestnené označenie CE, aby sa so spotrebičom dodal návod na 

použitie a bezpečnostné pokyny v súlade s bodom 1.5 prílohy I a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6. Pred 

uvedením príslušenstva na trh dovozcovia zabezpečia, aby výrobca vykonal príslušný postup posudzovania zhody uvedený v článku 14. 

Zabezpečia, aby výrobca vypracoval technickú dokumentáciu, aby príslušenstvo malo označenie CE a bolo sprevádzané kópiou EÚ 

vyhlásenia o zhode obsahujúceho okrem iného návod na pripojenie alebo montáž, nastavenie, prevádzku a údržbu v súlade s bodom 1.7 

prílohy I a aby výrobca splnil požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6. Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že 

spotrebič alebo príslušenstvo nie je v zhode so základnými požiadavkami stanovenými v prílohe I, nesmie uviesť spotrebič alebo 

príslušenstvo na trh, kým sa v prípade tohto spotrebiča alebo príslušenstva nedosiahne zhoda s týmto nariadením. V prípade, že 

spotrebič alebo príslušenstvo predstavuje riziko, dovozca o tom informuje výrobcu a orgány dohľadu nad trhom.  

 

3.Dovozcovia na spotrebiči alebo, ak to nie je možné, na jeho obale alebo v dokumente sprevádzajúcom spotrebič uvedú svoje meno, 

registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku a poštovú adresu, na ktorej je možné sa s nimi skontaktovať. 

Kontaktné údaje sú v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre spotrebiteľov a ostatných koncových používateľov, ako aj pre orgány 

dohľadu nad trhom.  
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KAPITOLA II  

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV 

.  
Článok 10  

Povinnosti distribútorov  

1.Pri sprístupňovaní spotrebiča alebo príslušenstva na trhu distribútori náležite zohľadňujú požiadavky 

stanovené v tomto nariadení.  

 

2.Pred sprístupnením spotrebiča na trhu distribútori overujú, či je na spotrebiči umiestnené označenie CE a 

či je spolu s ním dodaný návod na použitie a bezpečnostné pokyny  v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný 

pre spotrebiteľov a iných koncových používateľov v členskom štáte, v ktorom sa spotrebič sprístupňuje na 

trhu, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 7 ods. 5 a 6 a článku 9 ods. – tj. zhoda 

výrobku s týmto nariadením 

 

3. Pred sprístupnením príslušenstva na trhu distribútori overujú, či je na príslušenstve označenie CE a či je 

príslušenstvo dodané spolu s kópiou EÚ vyhlásenia o zhode, ktoré obsahuje okrem iného návod na 

pripojenie alebo montáž, nastavenie, prevádzku a údržbu  v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný výrobcom 

spotrebičov v dotknutom členskom štáte, a či výrobca a dovozca splnili požiadavky stanovené v článku 7 

t.j. povinnosti výrobcov..  
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KAPITOLA II  

POVINNOSTI HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV 

.  

Článok 11  

Prípady, v ktorých sa povinnosti výrobcov uplatňujú na dovozcov a distribútorov 

  

Dovozca alebo distribútor sa považuje za výrobcu na účely tohto nariadenia a vzťahujú sa naňho povinnosti 

výrobcu vyplývajúce z článku 7 v prípadoch, ak uvedie spotrebič alebo príslušenstvo na trh pod svojím menom 

alebo obchodnou značkou alebo upraví spotrebič alebo príslušenstvo, ktoré už bolo uvedené na trh, takým 

spôsobom, že to môže mať vplyv na súlad spotrebiča alebo príslušenstva s požiadavkami tohto nariadenia.  
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1.Členské štáty z dôvodov týkajúcich sa aspektov, ktoré sú upravené týmto nariadením, nezakážu, 

neobmedzia ani nebránia, aby sa spotrebiče, ktoré sú v súlade s týmto nariadením, sprístupnili na trhu a 

uviedli do prevádzky.  

 

2.Členské štáty z dôvodov týkajúcich sa rizík, ktoré sú upravené týmto nariadením, nezakážu, neobmedzia 

ani nebránia, aby sa príslušenstvo, ktoré je v súlade s týmto nariadením, sprístupnilo na trhu.  

 

3.Na veľtrhoch, výstavách, predvádzacích a podobných podujatiach členské štáty nesmú brániť 

vystavovaniu spotrebičov alebo príslušenstva, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, za predpokladu, 

že viditeľné označenie jasne uvádza, že tieto spotrebiče alebo príslušenstvo nie sú v súlade s týmto 

nariadením a nie sú na predaj, kým nebudú uvedené do súladu. Počas predvádzania sa prijmú primerané 

bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osôb, domácich zvierat a majetku.  

Voľný pohyb 
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA čl. 49 
Príloha III čl,. 5.6 

.  

1. Zavedenie povinnosti označovania príslušenstva plynových spotrebičov CE značením. 

Európska komisia v pôvodnom návrhu prepracovala postupy posudzovania zhody 

príslušenstva plynových spotrebičov. Dokladom preukazujúcim zhodu so základnými 

požiadavkami a vykonaným postupom posúdenia zhody má byť „osvedčenie pre 

príslušenstvo“ - certifikát. Na základe stanovísk viacerých ČŠ EÚ sa rokuje o zmene tohto prístupu 

a teda, že aj k príslušenstvu by bolo vydávané vyhlásenie o zhode a bolo by označované 

CE označením, nakoľko sa uvádza na trh aj samostatne. 

Zasadnutie Rezortnej koordinačnej skupiny pri ÚNMS SR k návrhu 

nariadenia EP a Rady o spotrebičoch plynných palív 

14. októbra 2014 
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV 

Príloha III čl,. 5.6 

.  

Na zasadaní sa skonštatovalo, že podľa súčasného právneho rámca 

smernice 2009/142/ES je príslušenstvo plynových spotrebičov tiež súčasťou 

posudzovania zhody. 

Návrhom nariadenia sa tento postup len spresňuje, nejde teda o novú 

požiadavku. Počas rokovaní bola prepracovaná definícia príslušenstva a 

otvorená je otázka použitia osvedčenia/vyhlásenia zhody pre príslušenstvo a 

označovanie príslušenstva CE označením. 

 

 

 

Zasadnutie Rezortnej koordinačnej skupiny pri ÚNMS SR k návrhu 

nariadenia EP a Rady o spotrebičoch plynných palív 

14. októbra 2014 
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA  čl. 49 

 

 

Príslušenstvo nie je spotrebič, ale medziprodukt určený výrobcom spotrebičov a navrhnutý 

na pripojenie k spotrebiču. Príslušenstvo by však malo spĺňať základné 

požiadavky tak, aby riadne plnilo účel, na ktorý je určené, keď je pripojené k spotrebiču 

alebo zložené tak, aby vytváralo spotrebič. V záujme zjednodušenia a na zabránenie 

prípadnému nepochopeniu a neporozumeniu u výrobcov pri plnení ich povinností sa 

považuje za odôvodnené, aby aj príslušenstvo malo označenie CE.  
.  
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV  

.  
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV  

.  

xxxx 
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV  

.  

xxxx 
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV  

.  

xxxx 
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV  

.  

xxxx 

xxxx 
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV  

.  

Nevyhovujúce spojenie plynovej hadice s plynovou prípojkou na spotrebiči.
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OZNAČOVANIE TÝCHTO     -    KOMPONENTOV  

.  

         Dekoračné krbové vložky alebo samostatné dekoračné krby.

Výrobca musí v návode na obsluhu uviesť presný spôsob umiestnenia

jednotlivých imitácií dreva.
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OZNAČOVANIE PRÍSLUŠENSTVA     -    KOMPONENTOV  

.  

Zasadnutie Rezortnej koordinačnej skupiny pri ÚNMS SR k návrhu 

nariadenia EP a Rady o spotrebičoch plynných palív 

14. októbra 2014 

SR podporuje zavedenie CE označenia a vyhlásenia o zhode aj pre príslušenstvo.  
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Článok 37  

Postup na vnútroštátnej úrovni týkajúci sa zaobchádzania so spotrebičmi a príslušenstvom, 

ktoré predstavujú riziko 

  

1.Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočné dôvody domnievať sa, že 

spotrebič alebo príslušenstvo, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, predstavujú riziko pre zdravie 

alebo bezpečnosť osôb alebo domácich zvierat alebo majetku, vykonajú hodnotenie týkajúce sa 

príslušného spotrebiča alebo príslušenstva vo vzťahu k všetkým príslušným požiadavkám stanoveným 

v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty na uvedený účel spolupracujú podľa potreby s 

orgánmi dohľadu nad trhom. Ak v rámci hodnotenia uvedeného v prvom pododseku orgány dohľadu 

nad trhom zistia, že spotrebič alebo príslušenstvo nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení, 

bezodkladne požiadajú príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia 

na zosúladenie tohto spotrebiča alebo príslušenstva s uvedenými požiadavkami alebo stiahol spotrebič 

alebo príslušenstvo z trhu alebo ho prevzal späť v rámci primeranej a charakteru rizika úmernej lehote, 

akú určia. Orgány dohľadu nad trhom informujú zodpovedajúcim spôsobom príslušnú notifikovanú 

osobu.  
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Článok 39  

Spotrebiče alebo príslušenstvo, ktoré predstavujú riziko aj napriek súladu s požiadavkami tohto nariadenia  

 

1.Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 37 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je spotrebič alebo príslušenstvo v 

súlade s týmto nariadením, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, domáce zvieratá alebo majetok, 

požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný 

spotrebič alebo príslušenstvo pri uvedení na trh už nepredstavovali toto riziko alebo aby tento spotrebič alebo 

príslušenstvo z trhu stiahol alebo ho prevzal späť v rámci primeranej lehoty úmernej charakteru rizika, akú určí.  

 

2.Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie nápravných opatrení v súvislosti so všetkými príslušnými spotrebičmi alebo 

príslušenstvom, ktoré sprístupnil na trhu v celej Únii. 3.Členský štát bezodkladne informuje Komisiu a ostatné 

členské štáty. Uvedené informácie zahŕňajú všetky údaje, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na 

identifikáciu príslušného spotrebiča alebo príslušenstva, pôvod a dodávateľský reťazec spotrebiča alebo 

príslušenstva, povahu možného rizika a povahu a trvanie prijatých vnútroštátnych opatrení. 4.Komisia začne 

bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi a zhodnotí prijaté 

vnútroštátne opatrenia. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov 

rozhodne, či je vnútroštátne opatrenie opodstatnené alebo nie, a podľa potreby navrhne primerané opatrenia. 

Vykonávacie akty uvedené v prvom pododseku tohto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v 

článku 42 ods.  
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                                                                         ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY 

 

Spotrebiče musia byť navrhnuté a skonštruované tak, aby ich činnosť bola bezpečná a aby neohrozovali osoby,  

domáce zvieratá a majetok v prípade bežného používania.  

Príslušenstvo musí byť navrhnuté a skonštruované tak, aby správne plnilo účel, na ktorý je určené,  

vtedy, keď je pripojené k spotrebiču alebo zložené tak, aby vytváralo spotrebič.  

 

1.2.Výrobca je povinný analyzovať riziká, aby určil tie z nich, ktoré sa vzťahujú na jeho spotrebič alebo príslušenstvo.  

Preto pri ich navrhovaní a konštruovaní prihliada na svoje posúdenie rizika.  
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Spotrebiče sú navrhnuté a skonštruované tak, aby sa predišlo rizikám spojeným s plynom v 

dôsledku nebezpečenstva, ktoré predstavuje elektrická energia.  

 

Pokiaľ je to relevantné, zohľadnia sa výsledky posudzovania zhody v súvislosti s bezpečnostnými 

požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady …………. 

 

Spotrebiče sú navrhnuté a skonštruované tak, aby sa predišlo rizikám spojeným s plynom v 

dôsledku nebezpečenstva, ktoré predstavujú elektromagnetické javy. Pokiaľ je to relevantné, 

zohľadnia sa výsledky posudzovania zhody v súvislosti s požiadavkami elektromagnetickej 

kompatibility smernice ………alebo smernice Európskeho parlamentu a Rady ……………… 

Doplnený článok 

POZN. vydávanie typového certifikátu na plynový spotrebič vrátane 

samostatného certifikátu na LVD-EMC. 

Alebo – jedného typového certifikátu podľa nariadenia EP 2016/426., ktoré v 

tomto článku zohľadňuje elektrické/elektromagnetické riziko. 
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ZMENA  článku 
 

 

Spotrebiče, u ktorých sa predpokladá, že sa budú používať vo vnútorných 

priestoroch a miestnostiach, sú navrhnuté a skonštruované tak,  

aby sa v každej situácii zabránilo úniku nespáleného 

plynu, ktorý by mohol viesť k nebezpečnému nahromadeniu nespálených zvyškov v 

takýchto priestoroch alebo miestnostiach. 



 

 SMERNICA 2009/142 EC 

 

 

Znenie článku: 

Spotrebiče, u ktorých sa predpokladá, že budú používané vo 

vnútorných priestoroch a miestnostiach, musia byť vybavené 

zvláštnym zariadením, predchádzajúcim nebezpečnej akumulácii 

nespálených zvyškov v takýchto priestoroch alebo miestnostiach. 

 

 

Spotrebiče, ktoré nie sú vybavené takýmto zariadením, 

musia byť používané iba v priestoroch s požadovanou 

ventiláciou, aby sa predišlo nebezpečnej akumulácii 

nespálených plynov. Členské štáty môžu na svojom teritóriu 

definovať adekvátne podmienky ventilácie na inštaláciu 

takýchto spotrebičov, pričom musia pamätať na charakteristiky 

pre ne príznačné.  
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Článok 14  

Postup posudzovania zhody pre spotrebiče a príslušenstvo. 

 

1.Pred uvedením spotrebiča alebo príslušenstva na trh ho výrobca podrobí postupu posudzovania zhody v súlade 

s odsekom 2 alebo 3. 31.3.2016 L 81/113 Úradný vestník Európskej únie SK 2.Zhoda sériovo vyrábaných 

spotrebičov a príslušenstva s požiadavkami tohto nariadenia sa posudzuje prostredníctvom  skúšky typu 

 

B – výrobný typ, uvedenej v bode 1 prílohy III, v kombinácii s jedným z týchto modulov podľa voľby 

výrobcu:   

 

C2 - zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných 

intervaloch  stanovená v bode 2 prílohy III;  

 

D - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu stanovená v bode 3 prílohy III;   

 

E - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku stanovená v bode 4 prílohy III;   

 

F - zhoda s typom založená na overovaní výrobku stanovená v bode 5 prílohy III.  

 

G - Ak sa spotrebič alebo príslušenstvo vyrába ako jediný výrobok alebo v malých množstvách, výrobca môže 

zvoliť jeden z postupov stanovených v odseku 2 tohto článku alebo zhodu založenú na overovaní jednotky.  
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Článok 14  

 

 

Najčastejšie následne používamé moduly u výrobcoch plynových spotrebičov.   
 

C2 - zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v 

ľubovoľných intervaloch  stanovená v bode 2 prílohy III; 

 

NAJČASTEJŠIE POUŽÍVANÝ  

 

 

 

D - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu stanovená v bode 3 prílohy III; 

 

POUŽÍVANÝ HLAVNE VÝROBCAMI MINO EÚ, ALEBO KTORÍ NEMAJÚ SYSTÉMY - ISO    

 

 

G - ak sa spotrebič alebo príslušenstvo vyrába ako jediný výrobok alebo v malých množstvách, výrobca môže 

zvoliť jeden z postupov stanovených v odseku 2 tohto článku alebo zhodu založenú na overovaní jednotky.  

 

POUŽÍVANÝ VÝROBCAMI VYRÁBAJÚCIMI INDIVIDUÁLNE PLYNOVÉ ZARIADENIA UPLATŇOVANÉ 

HLAVNE  V PRIEMYSELNÝCH ZOSTAVÁCH 

 

Pozn. často sú tieto zariadenia zaraďované pod strojnú smernicu. 
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intervaloch  stanovená v bode 2 prílohy III;  

 

D - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu stanovená v bode 3 prílohy III;   

 

E - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku stanovená v bode 4 prílohy III;   

 

F - zhoda s typom založená na overovaní výrobku stanovená v bode 5 prílohy III.  

 

G - aAk sa spotrebič alebo príslušenstvo vyrába ako jediný výrobok alebo v malých množstvách, výrobca môže 

zvoliť jeden z postupov stanovených v odseku 2 tohto článku alebo zhodu založenú na overovaní jednotky.  

1. MODUL B: EÚ SKÚŠKA TYPU   

1.1. EÚ skúška typu je tou časťou postupu posudzovania zhody, ktorou notifikovaná osoba skúma 

technický návrh spotrebiča alebo príslušenstva a overuje a potvrdzuje, že technický návrh 

spotrebiča alebo príslušenstva spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa naň vzťahujú. 

  

 

1.2. EÚ skúška typu sa vykonáva ako posúdenie primeranosti technického návrhu spotrebiča alebo 

príslušenstva prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov 

uvedených v bode 1.3 a preskúmania vzoriek výsledného spotrebiča alebo príslušenstva (výrobný 

typ). 

1.3   
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E - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku stanovená v bode 4 prílohy III;   

 

F - zhoda s typom založená na overovaní výrobku stanovená v bode 5 prílohy III.  

 

G - aAk sa spotrebič alebo príslušenstvo vyrába ako jediný výrobok alebo v malých množstvách, výrobca môže 

zvoliť jeden z postupov stanovených v odseku 2 tohto článku alebo zhodu založenú na overovaní jednotky.  

Reprezentačná vzorka -ky 

overuje, či vzorka(-y) bola vyrobená(-é) v súlade s technickou dokumentáciou, a určí 

prvky navrhnuté v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami príslušných harmonizovaných 

noriem, ako aj prvky, ktoré boli navrhnuté v súlade s inými príslušnými technickými 

špecifikáciami;  
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Článok 14  

Postup posudzovania zhody pre spotrebiče a príslušenstvo  
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C2 - zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach výrobku pod dohľadom v ľubovoľných 

intervaloch .  

 

D - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu stanovená v bode 3 prílohy III;   

 

E - zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobku stanovená v bode 4 prílohy III;   

 

F - zhoda s typom založená na overovaní výrobku stanovená v bode 5 prílohy III.  

 

G - aAk sa spotrebič alebo príslušenstvo vyrába ako jediný výrobok alebo v malých množstvách, výrobca môže 

zvoliť jeden z postupov stanovených v odseku 2 tohto článku alebo zhodu založenú na overovaní jednotky.  

Skúšky výrobkov vykonáva alebo ich nechá vykonať notifikovaná osoba vybraná 

výrobcom v intervaloch jedného roka alebo menej s cieľom overiť kvalitu vnútorných 

kontrol spotrebičov alebo príslušenstva, pričom sa okrem iného zohľadní technologická 

zložitosť spotrebičov alebo príslušenstva a vyrobené množstvo. Preskúma sa primeraná 

vzorka konečných spotrebičov alebo príslušenstva, ktorú notifikovaná osoba odoberie 

priamo na mieste pred uvedením na trh, a vykonajú sa vhodné skúšky určené v 

príslušných častiach harmonizovaných noriem a/alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky 

stanovené v iných príslušných technických špecifikáciách na kontrolu zhody spotrebiča 

alebo príslušenstva s príslušnými požiadavkami tohto nariadenia. V prípade, že vzorka 

nedosahuje prijateľnú úroveň kvality, prijme notifikovaná osoba príslušné opatrenia.  
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Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu je tou časťou 

postupu posudzovania zhody, ktorou si výrobca plní povinnosti stanovené v bodoch 3.2 

a 3.5 a na svoju zodpovednosť zaručuje a vyhlasuje, že príslušné spotrebiče alebo 

príslušenstvo sú v zhode s typom opísaným v certifikáte EÚ skúšky typu a spĺňajú 

požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ne vzťahujú.  

Výrobca prevádzkuje schválený systém kvality pre výrobu, kontrolu konečných výrobkov 

a skúšku príslušných spotrebičov alebo príslušenstva. 

Notifikovaná osoba vykonáva najmenej raz za dva roky pravidelné audity s 

cieľom zabezpečiť, aby výrobca udržiaval a uplatňoval systém kvality, a 

poskytuje výrobcovi správu o audite.  

Okrem toho notifikovaná osoba môže vykonávať u výrobcu nečakané 

návštevy. Počas takýchto návštev môže notifikovaná osoba v prípade 

potreby vykonať skúšky výrobkov alebo ich nechať vykonať s cieľom overiť, 

či systém kvality funguje správne. Notifikovaná osoba odovzdá výrobcovi 

správu o návšteve a v prípade, že sa vykonali skúšky, aj protokol o 

skúškach  



 

 KLASIFIKÁCIA  PODĽA SMERNICE  2009/142/EC 

 

Postup posudzovania zhody.  

 

  

Modul B –  

podľa S. 2009/142/EC Príloha II čl. 1.   

 

Modul C2 – 

podľa S. 2009/142/EC Príloha II čl. 2.3. 

 

 

D – 

podľa S. 2009/142/EC Príloha II čl  3. – 3.4 

 

E –  

podľa S. 2009/142/EC Príloha II čl 4.   

 

F –  

podľa S. 2009/142/EC Príloha II čl 5.  

 

G –  

podľa S. 2009/142/EC Príloha II čl 1.   



KAPITOLA IV  

NOTIFIKÁCIA ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY  

Článok 19 Notifikácia  

Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány, ktoré sú ako tretie strany 

poverené vykonávaním úloh posudzovania zhody podľa tohto nariadenia.  

Článok 20 Notifikujúce orgány 

 1.Členské štáty určia notifikujúci orgán, ktorý je zodpovedný za stanovenie a vykonávanie 

nevyhnutných postupov na účely hodnotenia a notifikácie orgánov posudzovania zhody a 

monitorovania notifikovaných osôb vrátane súladu s článkom 25.  

 

2.Členské štáty môžu rozhodnúť, že hodnotenie a monitorovanie uvedené v odseku 1 vykoná 

vnútroštátny akreditačný orgán v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008 a v súlade s ním.  

 

3.Ak notifikujúci orgán deleguje na orgán, ktorý nie je orgánom štátnej správy, hodnotenie, 

notifikáciu alebo monitorovanie uvedené v odseku 1 tohto článku alebo ho inak poverí týmito 

úlohami, musí byť tento orgán právnym subjektom a musí primerane spĺňať požiadavky 

stanovené v článku 21. Navyše musí mať tento orgán opatrenia na krytie záväzkov, ktoré 

vyplývajú z jeho činností.  
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Pobočky a subdodávatelia notifikovaných osôb  

1.Ak notifikovaná osoba uzatvára subdodávateľské zmluvy na osobitné úlohy spojené s posudzovaním 

zhody alebo využíva pobočku, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo pobočka spĺňali požiadavky 

stanovené v článku 23, a informuje o tom notifikujúci orgán.  

 

Článok 23 Požiadavky týkajúce sa notifikovaných osôb.  

 

2.Notifikované osoby nesú plnú zodpovednosť za úlohy vykonávané subdodávateľmi alebo pobočkami 

bez ohľadu na to, kde sú usadené.  

 

3.Na činnosti sa môžu uzatvárať subdodávateľské zmluvy alebo sa môžu vykonávať pobočkou iba v 

prípade, že s tým klient súhlasí.  

 

4.Notifikované osoby majú pre notifikujúce orgány k dispozícii príslušnú dokumentáciu týkajúcu sa 

posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo pobočky a práce vykonanej subdodávateľom alebo 

pobočkou podľa prílohy III.  
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Článok 21 

 Požiadavky týkajúce sa notifikujúcich 

orgánov  

1.Notifikujúci orgán sa zriaďuje tak, aby nevznikali žiadne konflikty záujmov s orgánmi posudzovania 

zhody.  

 

2.Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru a funguje takým spôsobom, aby zabezpečil 

objektivitu a nestrannosť svojich činností.  

 

3.Notifikujúci orgán má takú organizačnú štruktúru, aby sa každé rozhodnutie týkajúce sa notifikácie 

orgánu posudzovania zhody prijalo odborne spôsobilými osobami, inými ako osobami, ktoré vykonali 

posudzovanie zhody.  

 

4.Notifikujúci orgán neponúka ani neposkytuje žiadne činnosti, ktoré vykonávajú orgány 

posudzovania zhody, ani poradenské služby na komerčnom či konkurenčnom základe.  

 

5.Notifikujúci orgán zabezpečuje dôvernosť získaných informácií.  

 

6.Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne 

plnenie svojich úloh.  



Výrobca je povinný umiestňovať na všetkých certifikovaných výrobkoch – vrátane 

hlavných komponentov  - CE značku s identifikačným číslom notifikovaného orgánu 

Identifikačné číslo notifikovaného orgánu 



Prehlásenie EC o zhode typu je časťou postupu, ktorým výrobca

deklaruje, že spotrebič je zhodný s typom  na EC certifikáte a spĺňa

základné požiadavky smernice. Výrobca alebo jeho oprávnený

zástupca stanovený v rámci Spoločnosti musí pripevniť CE označenie

na každý spotrebič a musí vydať písomné prehlásenie o zhode typu.

Prehlásenie o zhode typu sa môže vzťahovať na viaceré spotrebiče. CE

označenie musí obsahovať identifikačné číslo notifikačného orgánu,

ktorý je zodpovedný za náhodné kontroly.



ZÁVER 

INFORMÁCIA O ZLOŽENÍ PLYNU, VSTUPNÉ TLAKY 

Členské štáty informujú Komisiu a ostatné členské štáty v súlade s prílohou II a použitím príslušného 

formulára o druhoch plynu a zodpovedajúcich prevádzkových tlakoch plynných palív používaných na 

ich území do 21. októbra 2017. Ich akékoľvek zmeny oznámia do šiestich mesiacov od oznámenia 

plánovaných zmien  

Členské štáty nebudú brániť sprístupneniu alebo uvedeniu do prevádzky spotrebičov, na ktoré sa 

vzťahuje smernica 2009/142/ES, ktoré sú v zhode s uvedenou smernicou a ktoré boli uvedené na 

trh pred 21. aprílom 2018.  

Označovanie príslušenstva zn. CE 

Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať na žiadnu fyzickú osobu, ktorá vyrobí 

spotrebič na nekomerčnom základe a použije ho výhradne na vlastné účel  

Žiadny únik nespáleného plynu do prostredia 





 zemný plyn: G 20 vstupný tlak = 20 mbar   kategória spotrebiča   I2H

                          spotrebič je možno prevádzkovať len na zemný plyn

 propán: G 31 vstupný tlak = 37 (50) mbar   kategória spotrebiča   I3P

                          spotrebič je možno prevádzkovať len na čistý propán

 bután: G 30 vstupný tlak = 29-30 (50) mbar kategória spotrebiča   I3B

            spotrebič je možno prevádzkovať len na čistý bután (málo používané)

 propán+bután: G 30+G 31 vstupný tlak = 30 mbar

                    kategória spotrebiča   I3B/P

                    spotrebič je možno prevádzkovať len na propán bután zmes

Trieda I

 propán a propán bután zmes:G 31,G 30+G 31,vstupný tlak = 37, 29-30 mbar

                       kategória spotrebiča   I3+

                      spotrebič je možno prevádzkovať na propán, bután a propán bután zmes



Trieda II

 zemný plyn/propán: G 20 alebo G 31 vstupný tlak = 20/37 (50) mbar        

                                                                   * kategória spotrebiča   II2H3P

                            spotrebič je možno prevádzkovať na zemný plyn alebo propán

 zemný plyn/propán bután: G 20 alebo G 30+G 31vstupný tlak = 20/29-30 mbar             

                                                 * kategória spotrebiča   II2H3B/P

               spotrebič je možno prevádzkovať na zemný plyn alebo propán bután zmes

 zemný plyn/propán a propán bután zmes:G20 - G31/G30+G31 vstupný tlak=20/30 37 mbar

                                                                 * kategória spotrebiča   II2H3+

        spotrebič je možno prevádzkovať na zemný plyn alebo propán, propán bután zmes

* spotrebič je dovolené prestaviť z jednej triedy plynu na druhú triedu




