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Předmluva

Tato norma (EN 15267-1:2009) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 264 „Kvalita ovzduší“,
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Této normě je nutno nejpozději do září 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického
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zrušit nejpozději do září 2009.

Velká pozornost je věnována možnosti, že některé části této normy mohou být předmětem
patentových práv. CEN (nebo CENELEC) však nezodpovídá za působnosti těchto patentových práv.

Tato norma je 1. částí evropské normy:

EN 15267-1 Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 1: Obecné principy●

EN 15267-2 Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 2: Výchozí posouzení●

systému managemetu kvality výrobce AMS a dohled nad výrobním procesem po certifikaci
EN 15267-3 Kvalita ovzduší – Certifikace automatizovaných měřicích systémů – Část 3: Měřítka výkonu●

a postupy zkoušení pro automatizované měřicí systémy pro měření emisí ze stacionárních zdrojů

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska,
Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Kypru, Maďarska, Malty, Německa,
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Úvod

Certifikace automatizovaných měřicích systémů (AMS) vychází z požadavků určených směrnicemi
Evropského společenství (EU), které vyžadují přímo či nepřímo, aby AMS splňovaly měřítka výkonu,
maximální přípustné nejistoty a požadované výsledky zkoušek. Tyto směrnice zahrnují Směrnici
o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení [1], Směrnici
o spalování odpadů [2], Rámcovou směrnici o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší [3]
a příslušné dceřiné směrnice [4], [5], [6] a [7].

Odpovědnost za přijetí AMS pro kontinuální měření kvality venkovního ovzduší spočívá podle
Směrnice 96/62/ES na příslušném národním orgánu nebo orgánu určeném členským státem EU.



V příslušných směrnicích EU nejsou určeny žádné explicitní požadavky na přijetí AMS pro kontinuální
měření emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ačkoliv příslušné orgány v některých
členských státech EU takové požadavky určují.

Příslušné orgány v některých členských státech EU přenesly odpovědnost za přijetí AMS na certifikační
organizace akreditované podle EN 45011 národními akreditačními orgány. V některých členských
státech EU nemůže být příslušný orgán akreditován externími organizacemi, v jiných naopak může.
Tyto rozdílné přístupy vznikaly dlouholetým vývojem a odrážejí různé metody řízení a rozdílné právní
požadavky v členských státech EU. K překonání těchto rozdílných přístupů používá tato evropská
norma obecný termín „příslušná organizace“, kterým označuje příslušný orgán nebo certifikační
organizaci. Termíny „příslušný orgán“ a „certifikační organizace“ jsou použity pouze tam, kde je nutné
jasně určit požadavky plynoucí z rozdílných přístupů.

Evropská norma EN 45011 určuje obecná měřítka, která musí certifikační organizace splnit při
certifikaci produktu v případě, dojde-li se na národní nebo evropské úrovni k závěru, že jsou pro funkci
systému certifikace jakéhokoli daného produktu spolehlivá a vhodná. Norma je určena pro potřeby
akreditačního orgánu pověřeného dohledem nad prací certifikačních organizací. EN 45011 je shodná
se směrnicí ISO/IEC Guide 65. Dokument EA-6/01 [8] uveřejněný Mezinárodním akreditačním fórem
(IAF) poskytuje návod k použití EN 45011 akreditačními orgány a představuje významný milník
procesu společného poznání certifikačních organizací působících v rámci IAF Multilateral Agreement
(MLA).

EN 45011 uvádí, že tato obecná měřítka mohou být doplňována při použití v jednotlivých oborech
a odvětvích. Tato evropská norma poskytuje návod k použití EN 45011 pro certifikaci AMS určených
ke kontinuálnímu měření kvality ovzduší a emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Je první
částí třídílné řady evropských norem, které uvádí obecné požadavky pro certifikaci AMS v členských
státech EU.

Tato evropská norma uvádí pro usnadnění společného postupu příslušných organizací obecné postupy
a požadavky na certifikace AMS určené k omezení administrativní zátěže a snížení nákladů na
certifikaci vynakládaných výrobci AMS v mnoha členských státech EU. Uvádí dále role a závazky
výrobců, zkušebních laboratoří, certifikačních organizací (pro systémy managementu kvality))
a příslušných organizací využívajících těchto postupů.

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanoví obecné principy včetně obecných postupů a požadavků pro certifikaci
automatizovaných měřicích systémů (AMS) pro kontinuální měření kvality ovzduší a emisí ze
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Tato certifikace produktů sestává z následujících kroků:

zkoušky funkce automatizovaného měřicího systému;a.
výchozí posouzení systému managementu kvality výrobce AMS;b.
certifikace;c.
dohled nad výrobním procesem po certifikaci.d.

Tato evropská norma je určena pro certifikaci všech typů AMS pro kontinuální měření kvality ovzduší
a emisí ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, pro něž jsou v evropských normách uvedena
měřítka výkonu a postupy zkoušek.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


