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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 20ής Ιουνίου 1990
για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
τα όργανα ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας
(90/384/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας:
ότι τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη για την προστασία του
κοινού από τα λανθασµένα αποτελέσµατα της ζύγισης µε τη
βοήθεια µη αυτόµατων οργάνων ζύγισης, όταν αυτά χρησιµοποιούνται για ορισµένες κατηγορίες εφαρµογών·
ότι, σε όλα τα κράτη µέλη, υποχρεωτικές διατάξεις καθορίζουν τις
αναγκαίες απαιτήσεις απόδοσης των οργάνων ζύγισης, µη
αυτόµατης λειτουργίας µέσω µετρολογικών και τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και τις διαδικασίες επιθεώρησης πριν και µετά τη
θέση των οργάνων σε λειτουργία· ότι οι υποχρεωτικές αυτές
διατάξεις δεν οδηγούν, αναγκαστικά, σε διαφορετικά επίπεδα
προστασίας, από το ένα κράτος στο άλλο, η ασυµφωνία τους όµως
θέτει εµπόδια στο διακοινοτικό εµπόριο·
ότι οι εθνικές διατάξεις µέσω των οποίων διασφαλίζεται µια
τέτοια προστασία, πρέπει να εναρµονιστούν, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων ζύγισης, µη
αυτόµατης λειτουργίας και ταυτόχρονα εύλογο επίπεδο προστασίας στην Κοινότητα·
ότι η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία, προβλέπει ότι, παρά το
γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών αποτελεί έναν
από τους θεµελιώδεις κανόνες της Κοινότητας, τα εµπόδια που
τίθενται στο ενδοκοινοτικό εµπόριο και που οφείλονται σε
διαφορές των εθνικών νοµοθεσιών, όσον αφορά τη χρήση των
προϊόντων, πρέπει να γίνονται αποδεκτά εφόσον οι διατάξεις των
εθνικών αυτών νοµοθεσιών αναγνωρίζονται ως αναγκαίες, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα υπόψη προϊόντα ικανοποιούν τις
βασικές απαιτήσεις· ότι, για το λόγο αυτό, η εναρµόνιση των
νοµοθεσιών, στην προκειµένη περίπτωση, πρέπει να περιοριστεί
στις διατάξεις εκείνες που είναι αναγκαίες για να διασφαλιστεί
ότι τα όργανα ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας ικανοποιούν τις
βασικές µετρολογικές απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσεις
απόδοσης· ότι, δεδοµένης της ουσιώδους σηµασίας αυτών, οι εν
λόγω απαιτήσεις πρέπει να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες
εθνικές διατάξεις·
ότι η παρούσα οδηγία πρέπει, ως εκ τούτου, να περιλαµβάνει
µόνον τις υποχρεωτικές και βασικές απαιτήσεις· ότι, προκειµένου
να διευκολυνθεί η απόδειξη της συµµόρφωσης µε τις βασικές
απαιτήσεις, είναι απαραίτητο να εναρµονιστούν τα πρότυπα σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά τα µετρολογικά,
(1) ΕΕ
ΕΕ
(2) ΕΕ
ΕΕ
(3) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C
C
C
C
C

55 της 4. 3. 1989, σ. 6 και
297 της 25. 11. 1989, σ. 13.
158 της 26. 6. 1989, σ. 221 και
149 της 18. 6. 1990.
194 της 31. 7. 1989, σ. 1.
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σχεδιαστικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, ώστε τα
όργανα που συµφωνούν µε τα εναρµονισµένα αυτά πρότυπα να
µπορούν να θεωρούνται ότι συµφωνούν µε τις βασικές απαιτήσεις·
ότι τα εναρµονισµένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρότυπα καταρτίζονται από ιδιωτικούς φορείς και πρέπει να διατηρήσουν το
χαρακτήρα τους ως µη υποχρεωτικών κειµένων· ότι, για το σκοπό
αυτό, η ευρωπαϊκή επιτροπή τυποποίησης (CEN) καθώς και η
ευρωπαϊκή επιτροπή ηλεκτροτεχνικής τυποποίησης (CENELEC),
αναγνωρίζονται ως οι αρµόδιοι φορείς για την έγκριση εναρµονισµένων προτύπων, σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες
γραµµές για συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δύο αυτών
φορέων που υπογράφησαν στις 13 Νοεµβρίου 1984· ότι, για τους
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εναρµονισµένο πρότυπο είναι µια
τεχνική προδιαγραφή (ευρωπαϊκό πρότυπο ή εναρµονισµένο
έγγραφο) που έχει εγκριθεί από τον έναν από τους δύο αυτούς
φορείς, αφού διαβιβάστηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε την
οδηγία 83/189/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 28ης Μαρτίου 1983 που
προβλέπει διαδικασία για την παροχή πληροφοριών στον τοµέα
των τεχνικών προτύπων και κανονισµών (1), όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 88/182/ΕΟΚ (2) και τις προαναφερθείσες γενικές
κατευθυντήριες γραµµές·

ότι η διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις σχετικές µετρολογικές
και τεχνικές απαιτήσεις είναι απαραίτητη, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατική προστασία των χρήστων και
των τρίτων µερών· ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες για τη
διαπίστωση της συµµόρφωσης διαφέρουν από το ένα κράτος
µέλος στο άλλο· ότι, προκειµένου να αποφευχθούν οι πολλαπλές
διαπιστώσεις της συµµόρφωσης που αποτελούν κατ' ουσίαν
εµπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων, πρέπει να
γίνουν ρυθµίσεις για την κοινή αποδοχή των διαδικασιών
προσδιορισµού της συµµόρφωσης από τα κράτη µέλη· ότι,
προκειµένου να διευκολυνθεί η κοινή αποδοχή των διαδικασιών
για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης, πρέπει να θεσπιστούν
εναρµονισµένες κοινοτικές διαδικασίες, παράλληλα µε εναρµονισµένα κριτήρια για την υπόδειξη φορέων υπεύθυνων για την
εκτέλεση καθηκόντων που διέπουν τις διαδικασίες προσδιορισµού της συµµόρφωσης·

ότι είναι, συνεπώς, σηµαντικό να υπάρξει µέριµνα ώστε οι
καθορισµένοι αυτοί φορείς να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο
ποιότητας στο σύνολο της Κοινότητας·

ότι η ύπαρξη ►M1 σήµανσης ◄ πιστότητας ►M1 CE ◄ και
ενσήµου µε το ψηφίο «M» σε όργανο ζύγισης µη αυτόµατης
λειτουργίας, αποτελεί τεκµήριο ότι το εν λόγω όργανο πληροί τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και ότι, ως εκ τούτου, είναι
ανώφελο να επαναληφθούν οι διαπιστώσεις της πιστότητας που
έχουν ήδη εκτελεστεί·

ότι τα µέτρα για την προοδευτική δηµιουργία της εσωτερικής
αγοράς, πρέπει να έχουν θεσπιστεί µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1992·
ότι η εσωτερική αγορά περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά
σύνορα, στον οποίο είναι εξασφαλισµένη η ελεύθερη κυκλοφορία
των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των
κεφαλαίων,
(1) ΕΕ αριθ. L 109 της 26. 4. 1983, σ. 8.
(2) ΕΕ αριθ. L 81 της 26. 3. 1988, σ. 75.
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Πεδίο εφαρµογής, διάθεση στην αγορά, ελεύθερη κυκλοφορία
Άρθρο 1
1.
Ως όργανο ζύγισης νοείται όργανο µέτρησης που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της µάζας ενός σώµατος, µε τη
βοήθεια της επενέργειας της βαρύτητας στο σώµα αυτό. Ένα
όργανο ζύγισης µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται για τον
προσδιορισµό άλλων µεγεθών, ποσοτήτων, παραµέτρων ή
χαρακτηριστικών που συνδέονται µε τη µάζα.
Ως «όργανο ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας», νοείται όργανο
ζύγισης που χρειάζεται την παρέµβαση χειριστή κατά την
εκτέλεση της ζύγισης.
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα όργανα ζύγισης µη
αυτόµατης λειτουργίας, τα οποία στο εξής καλούνται «όργανα».
2.
Στην παρούσα οδηγία διακρίνονται δύο τοµείς χρήσης των
οργάνων:
α) 1. προσδιορισµός της µάζας για τις εµπορικές συναλλαγές,
2. προσδιορισµός της µάζας για τον υπολογισµό διοδίων,
φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίµων, αµοιβών, αποζηµιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών,
3. προσδιορισµός της µάζας για την εφαρµογή νοµοθετικών ή
κανονιστικών διατάξεων· δικαστικές πραγµατογνωµοσύνες,
4. προσδιορισµός της µάζας στην ιατρική πρακτική όσον
αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης,
διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής,
5. προσδιορισµός της µάζας για την παρασκευή φαρµάκων σε
φαρµακείο κατόπιν συνταγής και καθορισµός των µαζών
κατά τις αναλύσεις που πραγµατοποιούνται σε ιατρικά και
φαρµακευτικά εργαστήρια,
6. καθορισµός της τιµής συναρτήσει της µάζας για την
απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυσκευασιών·
β) όλες οι υπόλοιπες εφαρµογές πλην όσων περιέχονται στην
παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα µέτρα ώστε τα όργανα να
µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνον εφόσον πληρούν τις
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ' αυτά.
▼M1

2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε µέτρο ώστε τα όργανα να
µπορούν να τίθενται σε λειτουργία για τις χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) µόνον εφόσον
πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι'
αυτά, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την εκτίµηση
της πιστότητάς τους που αναφέρονται στο κεφάλαιο II, και, ως εκ
τούτου, φέρουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 10 σήµανσης «CE».

▼B
Άρθρο 3
Τα όργανα που χρησιµοποιούνται για τις εφαρµογές που
απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρέπει να
πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα
I.
Στην περίπτωση που το όργανο περιλαµβάνει ή είναι συνδεδεµένο
µε συστήµατα που δεν χρησιµοποιούνται για τις εργασίες που
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απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), τα
συστήµατα αυτά δεν υπόκεινται στις βασικές απαιτήσεις.
Άρθρο 4
1.
Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν την εισαγωγή στην αγορά
των οργάνων που πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας
οδηγίας που εφαρµόζονται γι' αυτά.
2.
Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν την εγκατάσταση και
θέση σε χρήση, για τις εργασίες που απαριθµούνται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο α), των οργάνων που πληρούν τις
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται γι' αυτά.
Άρθρο 5
1.
Τα κράτη µέλη θεωρούν ως κατά τεκµήριο σύµφωνα µε τις
βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3, τα όργανα που συµφωνούν µε τα
εθνικά πρότυπα που θέτουν σε εφαρµογή τα εναρµονισµένα
πρότυπα τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.
2.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει τα στοιχεία εναρµονισµένων
προτύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία των εθνικών προτύπων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 6
Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι
τα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 δεν ικανοποιούν πλήρως τις βασικές απαιτήσεις
του άρθρου 3, η Επιτροπή ή το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος
παραπέµπει την υπόθεση στη µόνιµη επιτροπή που έχει συσταθεί
σύµφωνα µε την οδηγία 83/189/ΕΟΚ, αιτιολογώντας την ενέργεια
αυτή. Η µόνιµη επιτροπή διατυπώνει σχετική γνώµη αµελλητί.
Υπό το φώς της γνώµης της µόνιµης επιτροπής, η Επιτροπή
ενηµερώνει τα κράτη µέλη αν είναι αναγκαίο ή όχι να αποσύρουν
τα εναρµονισµένα αυτά πρότυπα από τις δηµοσιεύσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.
Άρθρο 7
1.
Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι όργανα
που φέρουν τη ►M1 σήµανση ◄ πιστότητας CE που αναφέρεται
στο παράρτηµα 2 σηµεία 2, 3 και 4, δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας µολονότι έχουν εγκατασταθεί σωστά και
χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποµάκρυνση
των οργάνων αυτών από την αγορά, την απαγόρευση ή τον
περιορισµό της χρησιµοποίησής τους ή/και της κυκλοφορίας τους
στην αγορά.
Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την
Επιτροπή για κάθε τέτοιο µέτρο που λαµβάνει, αναφέροντας
τους λόγους που το οδήγησαν στην απόφασή του αυτή, και
ειδικότερα αν η έλλειψη πιστότητας οφείλεται:
α) στη µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3, εφόσον
τα όργανα δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα του άρθρου 5
παράγραφος 1·
β) στη λανθασµένη εφαρµογή των προτύπων του άρθρου 5
παράγραφος 1·
γ) σε ελλείψεις των προτύπων του άρθρου 5 παράγραφος 1.
2.
Η Επιτροπή προβαίνει σε διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα
µέρη το συντοµότερο δυνατό.
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Μετά την εν λόγω διαβούλευση, η Επιτροπή ενηµερώνει αµέσως
σχετικά µε το αποτέλεσµα το κράτος µέλος που προέβη στην
ενέργεια αυτή. Στις περιπτώσεις που η Επιτροπή καταλήξει στο
συµπέρασµα ότι το µέτρο ήταν αιτιολογηµένο, ενηµερώνει
αµέσως και τα άλλα κράτη µέλη.
Αν το µέτρο έχει ληφθεί από το κράτος µέλος λόγω ελλείψεων
των προτύπων, η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη, παραπέµπει την υπόθεση στη µόνιµη
επιτροπή εντός δύο µηνών εφόσον το κράτος µέλος που έλαβε
τα µέτρα προτίθεται να τα διατηρήσει, και κινεί τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 6.
3.
Αν ένα όργανο που δεν συµφωνεί µε τις προδιαγραφές φέρει
τη ►M1 σήµανση ◄ πιστότητας CE, το αρµόδιο κράτος µέλος
οφείλει να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε επέθεσε τη ►M1 σήµανση ◄ και να ενηµερώσει
σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.
4.
Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι τα κράτη µέλη τηρούνται
ενήµερα σχετικά µε την πρόοδο και τα αποτελέσµατα της
διαδικασίας αυτής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

∆ιαπίστωση της πιστότητας
Άρθρο 8
1.
Η πιστότητα των οργάνων προς τις βασικές απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτηµα I µπορεί να βεβαιωθεί κατ' επιλογήν
του αιτούντος µε µια από τις ακόλουθες διαδικασίες:
α) την εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτηµα II
σηµείο 1 συνοδευόµενη είτε από τη δήλωση ΕΚ πιστότητας
προς τον τύπο (εξασφάλιση της ποιότητας παραγωγής) που
αναφέρεται στο παράρτηµα II σηµείο 2, είτε από την
επαλήθευση ΕΚ που αναφέρεται στο παράρτηµα II σηµείο 3.
Ωστόσο, η εξέταση τύπου CE δεν είναι υποχρεωτική για τα
όργανα που δεν χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά συστήµατα και
των οποίων το σύστηµα µέτρησης του φορτίου δεν χρησιµοποιεί ελατήριο για την εξισορρόπηση του φορτίου·
β) την επαλήθευση ΕΚ κατά µονάδα που αναφέρεται στο
παράρτηµα II σηµείο 4.
2.
Τα διάφορα έγγραφα και η αλληλογραφία όσον αφορά τις
διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συντάσσονται
σε επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους όπου πρόκειται να
εκτελεστούν οι εν λόγω διαδικασίες, ή σε γλώσσα αποδεκτή από
τον αρµόδιο οργανισµό.
▼M1
3. α) Όταν τα όργανα αποτελούν αντικείµενο άλλων οδηγιών, οι
οποίες αφορούν άλλα θέµατα και προβλέπουν σήµανση
«CE», η εν λόγω σήµανση υποδηλώνει την πιστότητα των
οργάνων και προς τις διατάξεις αυτών των άλλων οδηγιών·
β) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες που έχουν
εφαρµογή στα όργανα επιτρέπουν στον κατασκευαστή να
επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα
που θα εφαρµόζει, η σήµανση «CE» υποδηλώνει την
πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που
εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα
στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει
να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που
απαιτούνται από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν
τα όργανα.
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Άρθρο 9
▼M1

1.
Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα
υπόλοιπα κράτη µέλη τους οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει
µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8 καθώς και τα
συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους
αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους
αριθµούς αναγνώρισής τους καθώς και µε τα καθήκοντα για τα
οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει για την
ενηµέρωση του καταλόγου αυτού.

▼B

2.
Για τον ορισµό των οργανισµών, τα κράτη µέλη εφαρµόζουν
τα ελάχιστα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτηµα 5. Οι
οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται µε τα
σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα θεωρούνται ότι ικανοποιούν τα
κριτήρια που εκτίθενται στο παράρτηµα 5.
3.
Ένα κράτος µέλος που έχει ορίσει έναν οργανισµό ακυρώνει
τη σχετική εντολή προς αυτόν, αν ο οργανισµός δεν ικανοποιεί
πλέον τα κριτήρια για τον ορισµό του που αναφέρονται στην
παράγραφο 2. Ενηµερώνει αµέσως τα άλλα κράτη µέλη και την
Επιτροπή σχετικά και ανακαλεί τη γνωστοποίηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

►M1 Σήµανση ◄ πιστότητας CE και επισηµάνσεις
Άρθρο 10
1.
Η ►M1 σήµανση ◄ πιστότητας CE και τα απαιτούµενα
συµπληρωµατικά στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα 4
σηµείο 1 πρέπει να επιτίθενται στα όργανα, των οποίων έχει
διαπιστωθεί η πιστότητα CE, κατά τρόπο ευκρινή, ευανάγνωστο
και ανεξίτηλο.
2.
Σε όλα τα άλλα όργανα, οι επισηµάνσεις που αναφέρονται
στο παράρτηµα 4 σηµείο 2 πρέπει να επιτίθενται κατά τρόπο
ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
▼M1

3.
Απαγορεύεται η επίθεση επί των οργάνων σηµάνσεων που θα
µπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία
και τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης «CE». Οποιαδήποτε
άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται επί των οργάνων, υπό τον όρο
ότι δεν καθιστά λιγότερη ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη τη σήµανση
«CE».
Άρθρο 11
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης «CE» που διαπιστώνεται από κράτος µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για
τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα
εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του οργάνου
ζύγισης προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση «CE» και την
παύση της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το
κράτος µέλος·
β) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές
προδιαγραφές το κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα
ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η
διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου οργάνου ή να
εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 7.
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Άρθρο 12
Όταν ένα όργανο που χρησιµοποιείται για οποιαδήποτε από τις
εφαρµογές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο
α) περιλαµβάνει ή είναι συνδεδεµένο µε διατάξεις που δεν έχουν
υποβληθεί σε εξακρίβωση της πιστότητας, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 8, καθεµία από τις διατάξεις αυτές φέρει το σύµβολο
περιορισµού της χρήσης που καθορίζεται στο παράρτηµα IV
σηµείο 3. Το σύµβολο αυτό τοποθετείται στις εν λόγω διατάξεις
κατά τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Τελικές διατάξεις
Άρθρο 13
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν όλες τις διατάξεις προκειµένου τα
όργανα που φέρουν τη ►M1 σήµανση CE ◄ που βεβαιώνει την
πιστότητα προς τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας να
παραµένουν σύµφωνα προς τις προδιαγραφές αυτές.
Άρθρο 14
Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ' εφαρµογή της παρούσας
οδηγίας και από την οποία απορρέουν περιορισµοί όσον αφορά τη
χρήση ενός οργάνου πρέπει να αναφέρει τους ακριβείς λόγους
στους οποίους στηρίζεται. Κάθε τέτοια απόφαση γνωστοποιείται
χωρίς καθυστέρηση στο ενδιαφερόµενο µέρος που ενηµερώνεται
ταυτόχρονα για τα ένδικα µέσα που έχει στη διάθεσή του
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο εν λόγω κράτος µέλος,
καθώς και για τις προθεσµίες στις οποίες υπόκειται η άσκηση των
ένδικων αυτών µέσων.
Άρθρο 15
1.
Τα κράτη µέλη εκδίδουν και δηµοσιεύουν τις νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες,
προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, πριν
από την 1η Ιουλίου 1992. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά.
2.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η
Ιανουαρίου 1993.
3.
Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη
µέλη δέχονται για χρονική περίοδο δέκα ετών από την
ηµεροµηνία της εκ µέρους τους εφαρµογής των διατάξεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, τη διάθεση στην αγορά ή τη
χρησιµοποίηση των οργάνων που είναι σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις
που ίσχυαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή.
4.
Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα κείµενα των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που εκδίδουν στον τοµέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.
5.
Η οδηγία 73/360/ΕΟΚ καταργείται από την 1η Ιανουαρίου
1993· εξαιρείται ό,τι αφορά την εφαρµογή της παραγράφου 3.
Άρθρο 16
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τα όργανα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), εκτίθενται παρακάτω.
Η χρησιµοποιούµενη ορολογία είναι του ∆ιεθνούς Οργανισµού Νόµιµης
Μετρολογίας (Organisation Internationale de Métrologie Légale).
Προκαταρκτική παρατήρηση
Στην περίπτωση που το όργανο περιλαµβάνει ή είναι συνδεδεµένο µε
περισσότερα από ένα συστήµατα ένδειξης ή εκτύπωσης τα οποία
χρησιµοποιούνται για τις εργασίες που απαριθµούνται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο α), όσα από τα συστήµατα αυτά επαναλαµβάνουν
τα αποτελέσµατα της ζύγισης και δεν µπορούν να επηρεάσουν τη σωστή
λειτουργία του οργάνου δεν υπόκεινται στις βασικές απαιτήσεις εφόσον
τα αποτελέσµατα της ζύγισης τυπώνονται ή καταγράφονται µε ορθό και
ανεξίτηλο τρόπο από κάποιο τµήµα του οργάνου, το οποίο πληροί τις
βασικές απαιτήσεις και µπορούν να ελεχθούν από τα δύο µέρη τα οποία
αφορά η µέτρηση. Ωστόσο, για τα όργανα που χρησιµοποιούνται για την
απευθείας πώληση στο κοινό, τα συστήµατα ένδειξης και εκτύπωσης για
τον πωλητή και τον πελάτη πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές
απαιτήσεις.
ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.

Μονάδες µάζας
Οι χρησιµοποιούµενες µονάδες µάζας πρέπει να είναι νόµιµες
σύµφωνα µε την οδηγία 80/181/ΕΟΚ ►C1 (1) ◄, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 85/1/ΕΟΚ (2).
Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, επιτρέπονται οι ακόλουθες µονάδες
µάζας:
— από τις µονάδες του συστήµατος SI: το χιλιόγραµµο, το
µικρογραµµάριο, το χιλιοστόγραµµο, το γραµµάριο και ο τόνος,
— από τις µονάδες του αγγλικού συστήµατος: η λίβρα, η ουγγιά
(avoirdupois), και η ουγγιά troy,
— από τις άλλες µονάδες: το µετρικό καράτι για τη ζύγιση
πολύτιµων λίθων.
Για τα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται οι µονάδες µάζας του
αγγλικού συστήµατος που προαναφέρθηκαν, οι σχετικές βασικές
απαιτήσεις που περιγράφονται παρακάτω µετατρέπονται στις
αντίστοιχες µονάδες του αγγλικού συστήµατος, µε απλή παρεµβολή.

2.

Κατηγορίες ακριβείας

2.1.

Ορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες ακριβείας:
►C1 Ι ◄
►C1 ΙΙ ◄

ειδική
υψηλή

►C1 ΙΙΙ ◄

µέση

►C1 IIII ◄

συνήθης

Οι προδιαγραφές για τις κατηγορίες αυτές παρέχονται στον πίνακα
1.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κατηγορίες ακριβείας

Κατηγορία

►C1 Ι ◄

Υποδιαίρεση ελέγχου
(e)

0,001 g ≤ e

(1) ΕΕ αριθ. L 39 της 15. 2. 1980 , σ. 40.
(2) ΕΕ αριθ. L 2 της 3. 1. 1985, σ. 11.

Ελάχιστη
δυναµικότητα
(Min)

Αριθµός υποδιαιρέσεων
ελέγχου
Max
n ¼
e

κατώτερο
όριο

κατώτερο
όριο

ανώτατο
όριο

100 e

50 000

—
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Υποδιαίρεση ελέγχου
(e)

Κατηγορία

►C1 ΙΙ ◄

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

Ελάχιστη
δυναµικότητα
(Min)

Αριθµός υποδιαιρέσεων
ελέγχου
Max
n ¼
e

κατώτερο
όριο

κατώτερο
όριο

20 e

100

100 000

0,1

g≤e

50 e

5 000

100 000

►C1 ΙΙΙ ◄

0,1

g≤e≤2g

20 e

100

10 000

5

g≤e

20 e

500

10 000

►C1 IIII ◄

5

g≤e

10 e

100

1 000

Η ελάχιστη δυναµικότητα µειώνεται σε 5e για τα όργανα των
κατηγοριών ►C1 ΙΙ και ΙΙI ◄ που χρησιµεύουν για τον καθορισµό
τιµολογίου µεταφοράς.
2.2.

Υποδιαιρέσεις

2.2.1. Η πραγµατική υποδιαίρεση (d) και η υποδιαίρεση ελέγχου (e)
πρέπει να έχουν τη µορφή:
1 × 10k, 2 × 10k ή 5 × 10k µονάδες µάζας
όπου k ακέραιος η µηδέν.
2.2.2. Για όλα τα όργανα, εκτός από εκείνα που έχουν βοηθητικές
διατάξεις ένδειξης, το d είναι ίσο µε το e.
2.2.3. Για τα όργανα µε βοηθητικές διατάξεις ένδειξης, ισχύουν οι
ακόλουθες συνθήκες:
e = 1 × 10k g
d < e ≤ 10 d
εκτός από τα όργανα ►C1 της κατηγορίας Ι ◄ µε d < 10− 4 g, για τα
οποία e = 10− 3 g.
3.

Ταξινόµηση

3.1.

Όργανα µε µια περιοχή ζύγισης
Τα όργανα που είναι εφοδιασµένα µε βοηθητική διάταξη ένδειξης
πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία i) ή ii). Για τα όργανα αυτά, τα
κατώτερα όρια της ελάχιστης δυναµικότητας για τις δύο αυτές
κατηγορίες ακριβείας, προκύπτουν από τον πίνακα I, αν στη στήλη 3
αντικατασταθεί η υποδιαίρεση ελέγχου (e) µε την πραγµατική
υποδιαίρεση (d).
Αν το d < 10− 4 g, η µέγιστη δυναµικότητα ►C1 της κατηγορίας Ι
µπορεί να είναι µικρότερη από 50 000 e. ◄

3.2.

Όργανα µε περισσότερες περιοχές ζύγισης
Επιτρέπονται περισσότερες περιοχές ζύγισης, εφόσον οι εν λόγω
περιοχές επισηµαίνονται ευκρινώς στο όργανο. Κάθε επιµέρους
περιοχή ζύγισης ταξινοµείται σύµφωνα µε το σηµείο 3.1. Αν οι
περιοχές ζύγισης εµπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες ακριβείας,
το όργανο πρέπει να συµφωνεί µε τις αυστηρότερες απαιτήσεις που
ισχύουν για τις κατηγορίες ακριβείας στις οποίες εµπίπτουν οι
περιοχές ζύγισης.

3.3.

ανώτατο
όριο

Όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων

3.3.1. Τα όργανα µε µια περιοχή ζύγισης µπορούν να έχουν περισσότερες
επιµέρους περιοχές ζύγισης (όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων).
Τα όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων δεν επιτρέπεται να εφοδιάζονται µε βοηθητικές διατάξεις ένδειξης.
3.3.2. ►C1 Κάθε επιµέρους περιοχή ζύγισης i των οργάνων µε πολλές
περιοχές ζύγισης ορίζεται από: ◄
— την υποδιαίρεση ελέγχου της ei,
όπου

e(i + 1)

> ei
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— τη µέγιστη δυναµικότητα της
Maxi, όπου

Maxr

= Max

— την ελάχιστη δυναµικότητα της
Mini,

Mini

= Max(i − 1)

όπου

και Min1

= Min

i

= 1, 2, … r

i

= ο αριθµός της επιµέρους περιοχής ζύγισης

r

= ο ολικός αριθµός των επιµέρους περιοχών
ζύγισης.

Όλες οι δυναµικότητες είναι δυναµικότητες καθαρού φορτίου,
ανεξάρτητα από την τιµή του ενδεχόµενα χρησιµοποιούµενου
απόβαρου.
3.3.3. Οι επιµέρους περιοχές ζύγισης ταξινοµούνται σύµφωνα µε τον
πίνακα 2. Όλες οι επιµέρους περιοχές ζύγισης εµπίπτουν στην ίδια
κατηγορία ακριβείας, που είναι και η κατηγορία ακριβείας του
οργάνου.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων
i

= 1, 2, … r

i

= αριθµός επιµέρους περιοχής ζύγισης

r

= ολικός αριθµός επιµέρους περιοχών ζύγισης

Κατηγορία

►C1 Ι ◄
►C1 ΙΙ ◄

Υποδιαίρεση ελέγχου (e)

0,001 g ≤ ei
0,001 g ≤ ei≤ 0,05 g

Κατώτερο
όριο της
ελάχιστης
δυναµικότητας
(Min)

Αριθµός υποδιαιρέσεων
ελέγχου

κατώτερο
όριο

κατώτερο
όριο (*)
Maxi
n ¼
eðiþ 1Þ

100 e1

50 000

—

20 e1

5 000

100 000

ανώτερο όριο
Maxi
n ¼
ei

0,1

g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

►C1 ΙΙΙ ◄

0,1

g ≤ ei

20 e1

500

10 000

►C1 IIII ◄

5

g ≤ ei

10 e1

50

1 000

(*) Για i = r ισχύει η αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1, µε αντικατάσταση του e από το er.

4.

Ακρίβεια

4.1.

Κατά την εφαρµογή των διαδικασιών του άρθρου 8, το σφάλµα
ένδειξης δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα
ένδειξης όπως φαίνεται στον πίνακα 3. Στις περιπτώσεις ψηφιακής
ένδειξης, το σφάλµα ένδειξης πρέπει να διορθώνεται, ώστε να
λαµβάνεται υπόψη το σφάλµα στρογγυλοποίησης.
Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα εφαρµόζονται για το καθαρό
βάρος και το απόβαρο για όλα τα δυνατά φορτία, µε εξαίρεση τις
τιµές των προκαθορισµένων αποβάρων.

▼B

≤m≤

50 000 e

200 000 e < m

50 000 e < m ≤ 200 000 e

0

Κατηγορία ►C1 Ι ◄

2 000 e < m ≤ 10 000 e

20 000 e < m ≤ 100 000 e

500 e

≤m≤

0
500 e < m ≤ 2 000 e

20 000 e

5 000 e

≤m≤

5 000 e < m ≤

0

Κατηγορία ►C1 ΙΙΙ ◄

Κατηγορία ►C1 ΙΙ ◄

Φορτίο

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

≤m≤
50 e
200 e

200 e < m ≤ 1 000 e

50 e < m ≤

0

Κατηγορία ►C1 IIII ◄

± 1,5 e

± 1,0 e

± 0,5 e

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα
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4.2.

Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα κατά τη χρήση είναι διπλάσια
από τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα που καθορίζονται στο
σηµείο 4.1.

5.

Τα αποτελέσµατα της ζύγισης µε ένα όργανο πρέπει να είναι
επαναλαµβανόµενα για τις χρησιµοποιούµενες διατάξεις ένδειξης
και τις µεθόδους εξισορρόπησης.
Τα αποτελέσµατα της ζύγισης πρέπει να µην επηρεάζονται εύκολα
από αλλαγές της θέσης του φορτίου στη διάταξη δέκτη φορτίου.

6.

Το όργανο πρέπει να αντιδρά σε µικρές διακυµάνσεις του φορτίου.

7.

Φυσικά µεγέθη και χρόνος που επηρεάζουν τα όργανα

►C1 7.1. Τα όργανα των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και IIII ◄, που ενδέχεται
να χρησιµοποιηθούν σε επικλινή θέση, δεν πρέπει να είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητα στην κλίση που µπορεί να υπάρχει κατά τη
διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους.
7.2.

Τα όργανα πρέπει να ικανοποιούν τις µετρολογικές απαιτήσεις
µέσα στα όρια των θερµοκρασιακών περιοχών που ορίζονται από
τον κατασκευαστή. Οι περιοχές αυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον
ίσες µε:
5º για τα όργανα της κατηγορίας ► C1 Ι ◄,
15º για τα όργανα της κατηγορίας ►C1 ΙΙ ◄,
30º για τα όργανα των κατηγοριών ►C1 ΙΙΙ ◄ και ►C1 IIII ◄.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές προδιαγραφές του
κατασκευαστή, θα χρησιµοποιούνται τα όρια θερµοκρασίας από −
10 ºC ως + 40 ºC.

7.3.

Τα όργανα που λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια λαµβανόµενη
από το δίκτυο, οφείλουν να πληρούν τις µετρολογικές απαιτήσεις
υπό συνθήκες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα στα όρια της
κανονικής διακύµανσής του.
Τα όργανα που λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια λαµβανόµενη
από ηλεκτρικά στοιχεία, πρέπει να έχουν ειδική ένδειξη όταν η
τάση πέφτει κάτω από την ελάχιστη απαιτούµενη τιµή και είτε να
συνεχίζουν να λειτουργούν σωστά, ή να τίθενται αυτόµατα εκτός
λειτουργίας.

►C1 7.4. Τα ηλεκτρονικά όργανα, εκτός από εκείνα των κατηγοριών Ι
και ΙΙ, ◄ για τα οποία το e είναι µικρότερο από 1 g, πρέπει να
πληρούν τις µετρολογικές απαιτήσεις, υπό συνθήκες υψηλής
σχετικής υγρασίας στο µέγιστο όριο της θερµοκρασιακής περιοχής
κανονικής λειτουργίας τους.

►C1 7.5. Η φόρτιση ενός οργάνου των κατηγοριών ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙΙ ◄
για ένα παρατεταµένο χρονικό διάστηµα, θα πρέπει να έχει
αµελητέα επίδραση στην ένδειξη υπό φορτίο ή στη µηδενική
ένδειξη, αµέσως µετά την αποµάκρυνση του φορτίου.
7.6.

Υπό άλλες συνθήκες, τα όργανα θα συνεχίσουν να λειτουργούν
σωστά, ή θα τίθενται αυτόµατα εκτός λειτουργίας.
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8.

Γενικές απαιτήσεις

8.1.

Η µελέτη και κατασκευή των οργάνων πρέπει να είναι τέτοια ώστε
τα όργανα να διατηρούν τις µετρολογικές τους ιδιότητες όταν
χρησιµοποιούνται και τοποθετούνται σωστά και όταν χρησιµοποιούνται σε περιβάλλον για το οποίο προορίζονται. Πρέπει να
αναφέρεται η αξία της µάζας.

8.2.

Όταν εκτίθενται σε εξωτερικές διαταραχές, τα ηλεκτρονικά όργανα
δεν πρέπει να παρουσιάζουν σηµαντικά σφάλµατα, ή τα σηµαντικά
σφάλµατα πρέπει να ανιχνεύονται και να αναφέρονται αυτόµατα.
Με την αυτόµατη ανίχνευση ενός σηµαντικού σφάλµατος, τα
ηλεκτρονικά όργανα πρέπει να εκπέµπουν ένα οπτικό ή ακουστικό
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χαρακτηριστικό σήµα που θα συνεχίζεται µέχρις ότου ο χρήστης
προβεί σε κάποια διορθωτική ενέργεια ή εξαφανιστεί το σφάλµα.
8.3.

Οι απαιτήσεις των σηµείων 8.1 και 8.2 πρέπει να τηρούνται συνεχώς
κατά τη διάρκεια ενός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, λαµβανοµένης υπόψη της χρήσης για την οποία προορίζονται.
Οι ψηφιακές ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να διαθέτουν πάντα
κατάλληλα συστήµατα ελέγχου της λειτουργίας της διαδικασίας
µέτρησης, της διάταξης ένδειξης, καθώς και της αποθήκευσης και
της µεταφοράς όλων των δεδοµένων.
Η αυτόµατη ανίχνευση ενός σηµαντικού σφάλµατος οφειλόµενου
στη µακροχρόνια χρήση των ηλεκτρονικών οργάνων, θα πρέπει να
συνοδεύεται από ένα οπτικό ή ακουστικό χαρακτηριστικό σήµα που
θα συνεχίζεται µέχρις ότου ο χρήστης προβεί σε κάποια διορθωτική
ενέργεια ή εξαφανιστεί το σφάλµα.

8.4.

Όταν µια άλλη πρόσθετη εξωτερική συσκευή συνδεθεί σε ένα
ηλεκτρονικό όργανο, µέσω µιας κατάλληλης διάταξης διασύνδεσης,
οι µετρολογικές ιδιότητες του οργάνου δεν πρέπει να επηρεάζονται
δυσµενώς.

8.5.

Τα όργανα δεν πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν
να διευκολύνουν τη δόλια χρήση τους. Επιπλέον οι πιθανότητες για
ακούσια λανθασµένη χρήση του οργάνου πρέπει να αίναι ελάχιστες.
Τα εξαρτήµατα που δεν επιτρέπεται να αποσυναρµολογούνται ή να
ρυθµίζονται από το χρήστη, πρέπει να ασφαλίζονται από τέτοιες
ενέργειες.

8.6.

Τα όργανα πρέπει να µελετώνται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να
επιτρέπεται η άµεση εκτέλεση των ελέγχων που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία.

9.

Ένδειξη των αποτελεσµάτων της ζύγισης και άλλων τιµών βάρους
Η ένδειξη των αποτελεσµάτων της ζύγισης και άλλων τιµών βάρους
πρέπει να είναι ακριβής, ευκρινής και αναµφισβήτητη· η διάταξη
ένδειξης πρέπει να επιτρέπει την εύκολη ανάγνωση της ένδειξης
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης.
Οι ονοµασίες και τα σύµβολα των µονάδων που αναφέρονται στο
σηµείο 1 του παρόντος παραρτήµατος, πρέπει να συµφωνούν µε τις
διατάξεις της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ ►C1 (1) ◄, µε προσθήκη του
συµβόλου για το µετρικό καράτι, που είναι το σύµβολο «ct».
Οποιαδήποτε ένδειξη πέρα από τη µέγιστη δυναµικότητα (Max),
αυξηµένη κατά 9 ε δεν πρέπει να είναι δυνατή.
Βοηθητικές διατάξεις ένδειξης επιτρέπονται για δεκαδικές ενδείξεις. Εκτατές διατάξεις ένδειξης µπορούν να χρησιµοποιούνται
µόνο προσωρινά· η εκτύπωση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους
απαγορεύεται.
∆ευτερεύουσες ενδείξεις µπορούν να παρέχονται, εφόσον αναγνωρίζονται σαφώς ως τέτοιες και δεν συγχέονται µε τις πρωτεύουσες
ενδείξεις.

10.

Εκτύπωση των αποτελεσµάτων της ζύγισης και άλλων τιµών βάρους
Τα αποτελέσµατα που εκτυπώνονται πρέπει να είναι σωστά, εύκολα
αναγνωρίσιµα και σαφή. Η εκτύπωση πρέπει να είναι καθαρή,
ευανάγνωστη, ανεξίτηλη και αµετάβλητη.

11.

Οριζοντίωση
Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, τα όργανα µπορούν να είναι
εφοδιασµένα µε µια κατάλληλη συσκευή οριζοντίωσης και µε ένα
δείκτη οριζοντίωσης, αρκετά ευαίσθητα, ώστε να είναι δυνατή η
σωστή εγκατάστασή τους.

12.

Μηδενισµός
Τα όργανα µπορούν να εφοδιάζονται µε διατάξεις µηδενισµού. Η
λειτουργία των διατάξεων αυτών πρέπει να συνεπάγεται τον ακριβή
µηδενισµό των οργάνων και να µην οδηγεί σε εσφαλµένα
αποτελέσµατα µέτρησης.

(1) ΕΕ αριθ. L 39 της 15. 2. 1980, σ. 40.
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13.

∆ιατάξεις απόβαρου και διατάξεις προκαθορισµού του απόβαρου
Τα όργανα µπορούν να έχουν µια ή περισσότερες διατάξεις
απόβαρου και µια διάταξη προκαθορισµού του απόβαρου. Η
λειτουργία των διατάξεων απόβαρου πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα
την ακριβή τοποθέτηση της ένδειξης στο µηδέν και να εξασφαλίζει
τη σωστή ζύγιση του καθαρού φορτίου. Η λειτουργία της διάταξης
προκαθορισµού του απόβαρου πρέπει να εξασφαλίζει το σωστό
προσδιορισµό της υπολογιζόµενης καθαρής τιµής.

14.

Όργανα προοριζόµενα να χρησιµοποιηθούν για την απευθείας
πώληση στο κοινό µε µέγιστη δυναµικότητα όχι µεγαλύτερη των
100 kg: πρόσθετες απαιτήσεις
Στα όργανα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για την
απευθείας πώληση στο κοινό πρέπει να επιδεικνύονται καθαρά
στον πελάτη όλες οι πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία της
ζύγισης και, στην περίπτωση οργάνων µε ένδειξη τιµής, ο
υπολογισµός της τιµής του ζυγιζόµενου προϊόντος.
Η τιµή του προϊόντος, αν αναφέρεται, πρέπει να είναι ακριβής.
Στα όργανα στα οποία υπολογίζεται η τιµή του ζυγιζόµενου
προϊόντος, οι βασικές ενδείξεις πρέπει να εµφανίζονται για αρκετό
χρόνο ώστε να είναι δυνατό να τις διαβάσει ο πελάτης σωστά.
Τα όργανα στα οποία υπολογίζεται η τιµή του ζυγιζόµενου
προϊόντος, παρέχουν και άλλες λειτουργίες, εκτός από τη ζύγιση
και τον υπολογισµό της τιµής του προϊόντος, µόνο αν όλες οι
ενδείξεις όλων των συναλλαγών εκτυπώνονται στην απόδειξη που
προορίζεται για τον πελάτη κατά τρόπο καθαρό, σαφή και
ευανάγνωστο.
Τα όργανα δεν πρέπει να φέρουν οποιοδήποτε χαρακτηριστικό που
θα µπορούσε να προκαλέσει, άµεσα ή έµµεσα, ενδείξεις των οποίων
η ερµηνεία δεν είναι απλή ή άµεση.
Τα όργανα πρέπει να διασφαλίζουν τους πελάτες από εσφαλµένες
συναλλαγές, οφειλόµενες στην κακή λειτουργία τους.
Βοηθητικές ή εκτατές διατάξεις ένδειξης δεν επιτρέπονται.
Πρόσθετες διατάξεις επιτρέπονται µόνον εφόσον δεν επιτρέπουν
δόλια χρήση.
Όργανα παρεµφερή µε αυτά που χρησιµοποιούνται συνήθως για την
απευθείας πώληση στο κοινό και τα οποία δεν πληρούν τις
απαιτήσεις του παρόντος σηµείου πρέπει να φέρουν πλησίον της
ένδειξης κατά ανεξίτηλο τρόπο την επισήµανση «απαγορεύεται η
χρήση για την απευθείας πώληση στο κοινό».

15.

Όργανα µε δυνατότητα έκδοσης ετικετών µε τις τιµές των προϊόντων
Τα εν λόγω όργανα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις των οργάνων
µε ένδειξη τιµών για απευθείας πώληση στο κοινό, στο βαθµό που
αυτές είναι εφαρµόσιµες στα υπόψη όργανα. Η έκδοση ετικετών µε
τιµές προϊόντων δεν πρέπει να είναι δυνατή για βάρη µικρότερα της
ελάχιστης δυναµικότητας του οργάνου.

1990L0384 — EL — 02.08.1993 — 001.001 — 17
▼B
1.6.

Οι λοιποί γνωστοποιηθέντες φορείς µπορούν να λαµβάνουν αντίγραφο των πιστοποιητικών και των παραρτηµάτων τους.

1.7.

Ο αιτών ενηµερώνει το φορέα επιθεώρησης που εξέδωσε το
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ, σχετικά µε κάθε τροποποίηση
του εγκεκριµένου υποδείγµατος.
Οι τροποποιήσεις που γίνονται στο εγκεκριµένο υπόδειγµα, πρέπει
να λαµβάνουν πρόσθετη έγκριση από το γνωστοποιηθέντα φορέα
επιθεώρησης που εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ,
στις περιπτώσεις που οι υπόψη τροποποιήσεις επηρεάζουν τη
συµφωνία µε τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ή τις
προδιαγραφόµενες συνθήκες λειτουργίας του οργάνου. Η πρόσθετη
αυτή έγκριση χορηγείται υπό τη µορφή προσθήκης στο αρχικό
πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ.

2.

∆ήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (διασφάλιση της ποιότητας της
παραγωγής)

2.1.

Η δήλωση πιστότητας παραγωγής τύπου ΕΚ (διασφάλιση ποιότητας
της παραγωγής) είναι η διαδικασία µέσω της οποίας ο κατασκευαστής που τηρεί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2.2 δηλώνει ότι τα
συγκεκριµένα όργανα συµφωνούν κατά περίπτωση µε το υπόδειγµα
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ και
ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι'
αυτό.

▼M1

Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήµανση «CE» και τις προβλεπόµενες στο
παράρτηµα IV ενδείξεις σε κάθε όργανο και συντάσσει έγγραφη
δήλωση πιστότητας.
Η σήµανση «CE» συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του
κοινοποιηµένου οργανισµού που είναι υπεύθυνος για την εποπτεία
που αναφέρεται στο σηµείο 2.4.

▼B
2.2.

Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει ένα κατάλληλο σύστηµα
εξασφάλισης ποιότητας, όπως προδιαγράφεται στο σηµείο 2.3 και
να υπόκειται στην εποπτεία ΕΚ, όπως περιγράφεται στο σηµείο 2.4.

2.3.

Σύστηµα διασφάλισης ποιότητας

2.3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση σε ένα γνωστοποιηθέντα
φορέα επιθεώρησης, για την έγκριση του συστήµατός του διασφάλισης ποιότητας.
Η αίτηση πρέπει να περιλαµβάνει:
— τη δέσµευση να τηρεί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, όπως αυτό εγκρίθηκε
— τη δέσµευση να διατηρεί το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας και
να διασφαλίζει ότι το σύστηµα εξακολουθεί να είναι κατάλληλο
και αποτελεσµατικό.
Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση του γνωστοποιηθέντος φορέα
επιθεώρησης τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδιαίτερα τα δικαιολογητικά σχετικά µε το σύστηµα ποιότητας και τα δικαιολογητικά
σχετικά µε το σχεδιασµό του οργάνου.
2.3.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συµφωνία των
οργάνων µε το υπόδειγµα που περιγράφεται στο πιστοποιητικό
έγκρισης τύπου ΕΚ και τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που
ισχύουν γι' αυτά.
Όλα τα στοιχεία, οι απαιτήσεις και διατάξεις που εγκρίνονται από
τον κατασκευαστή ταξινοµούνται κατά συστηµατικό και τακτικό
τρόπο, υπό τη µορφή γραπτών συµβάσεων, διαδικασιών και
οδηγιών. Η τεκµηρίωση αυτή του συστήµατος διασφάλισης
ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει την εναρµόνιση των
προγραµµάτων ποιότητας, των σχετικών σχεδίων, εγχειριδίων και
εγγράφων.
Η τεκµηρίωση αυτή πρέπει να περιέχει, πιο συγκεκριµένα, µια
πρόσφορη περιγραφή:
— των στόχων ποιότητας, της οργανωτικής δοµής και των
διοικητικών ευθυνών και αρµοδιοτήτων, όσον αφορά την
ποιότητα του προϊόντος
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— της κατασκευαστικής διαδικασίας, του ποιοτικού ελέγχου, των
τεχνικών διασφάλισης της ποιότητας και των συστηµατικών
ενεργειών που θα εφαρµοστούν
— των εξετάσεων και των δοκιµών που θα εκτελούνται πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά την κατασκευή, καθώς και της συχνότητας
εκτέλεσης τους
— των µέσων παρακολούθησης, όσον αφορά την επίτευξη της
απαιτούµενης ποιότητας του προϊόντος καθώς και την αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος διασφάλισης ποιότητας.
2.3.3. Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης εξετάζει και αξιολογεί το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας, προκειµένου να διαπιστώσει αν
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του σηµείου 2.3.2. Για συστήµατα
διασφάλισης ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο, ο φορέας επιθεώρησης θεωρεί ως δεδοµένη τη
συµφωνία τους µε τις παραπάνω απαιτήσεις.
Γνωστοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή και ενηµερώνει
σχετικά τους άλλους εγκεκριµένους φορείς επιθεώρησης. Η
γνωστοποίηση προς τον κατασκευαστή περιλαµβάνει τα πορίσµατα
της εξέτασης και, σε απορριπτική περίπτωση, την αιτιολόγηση της
αποφάσεως.
2.3.4. Ο κατασκευαστής, ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του,
ενηµερώνει το φορέα επιθεώρησης που ενέκρινε το σύστηµα
διασφάλισης ποιότητας, για κάθε εκσυγχρονισµό του εν λόγω
συστήµατος, όσον αφορά π.χ. αλλαγές που έχουν επέλθει στο
µεταξύ, νέες τεχνολογίες και έννοιες σχετικά µε την ποιότητα.
2.3.5. Αν ένας φορέας επιθεώρησης αποσύρει την έγκριση ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, ενηµερώνει σχετικά τους άλλους
γνωστοποιηθέντες φορείς επιθεώρησης.
2.4.

Εποπτεία ΕΚ

2.4.1. Σκοπός της εποπτείας ΕΚ είναι να διασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής τηρεί κανονικά τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από το
εγκεκριµένο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας.
2.4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει σε άτοµα του γνωστοποιηθέντος φορέα
επιθεώρησης να εισέρχονται, για σκοπούς που συνδέονται µε την
επιθεώρηση, στο χώρο κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµής και
αποθήκευσης, και τους παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες,
ειδικότερα δε:
— την τεκµηρίωση του συστήµατος ποιότητας
— την τεχνική τεκµηρίωση
— τα πρακτικά ποιότητας, όπως είναι οι εκθέσεις επιθεώρησης και
τα στοιχεία δοκιµών και βαθµονόµησης, οι εκθέσεις περί των
προσόντων του προσωπικού κ.λπ.
Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης πραγµατοποιεί τακτικούς
ελέγχους προκειµένου να βεβαιωθεί ότι ο κατασκευαστής διατηρεί
και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας. Χορηγεί έκθεση ελέγχου
στον κατασκευαστή.
Εξάλλου, ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης µπορεί να
πραγµατοποιεί αιφνίδιες επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις
επισκέψεις αυτές, ο γνωστοποιηθείς φορέας µπορεί να προβαίνει σε
πλήρεις ή τµηµατικούς ελέγχους. Χορηγεί στον κατασκευαστή
έκθεση της επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση ελέγχου.
2.4.3. Ο γνωστοποιηθείς φορέας επιθεώρησης βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το εγκεκριµένο σύστηµα
ποιότητας.
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3.

Εξακρίβωση ΕΚ

3.1.

Εξακρίβωση ΕΚ είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής
ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διασφαλίζει
και δηλώνει ότι τα όργανα που υπόκεινται στις διατάξεις του
σηµείου 3.3 είναι σύµφωνα, κατά περίπτωση, προς τον τύπο που
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης «τύπου ΕΚ» και πληρούν
τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά.

3.2.

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η
διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των οργάνων,
κατά περίπτωση, προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης «τύπου ΕΚ» και προς τις απαιτήσεις της παρούσας
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οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος
στην Κοινότητας εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση «CE» σε κάθε
όργανο και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας.
3.3.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις
και δοκιµές για να εξακριβώσει την πιστότητα του προϊόντος προς
τις απαιτήσεις της οδηγίας, µε έλεγχο και δοκιµή κάθε οργάνου,
όπως ορίζεται στο σηµείο 3.5.

3.4.

Για τα όργανα που δεν υπόκεινται σε έγκριση «τύπου ΕΚ», ο
κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να έχει πρόσβαση, εφόσον το
ζητήσει, στη σχετική µε το σχεδιασµό του οργάνου τεκµηρίωση,
που αναφέρεται στο παράρτηµα III.

3.5.

Εξακρίβωση µε έλεγχο και δοκιµή κάθε οργάνου.

3.5.1. Εξετάζονται όλα τα όργανα, το καθένα χωριστά, και διεξάγονται οι
κατάλληλες δοκιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή στα αναφερόµενα
στο άρθρο 5 ισχύοντα πρότυπα, ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου
να εξακριβωθεί η πιστότητα των προϊόντων, κατά περίπτωση, προς
τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης «τύπου ΕΚ» και
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρµογή.
3.5.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει η αναθέτει την επίθεση του
αριθµού αναγνώρισης σε κάθε όργανο, του οποίου έχει διαπιστωθεί
η πιστότητα προς τις απαιτήσεις και συντάσσει έγγραφη βεβαίωση
πιστότητας ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθει.
3.5.3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να
επιδείξει, εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει
χορηγήσει ο κοινοποιηµένος οργανισµός.
4.

Εξακρίβωση ΕΚ ανά µονάδα

4.1.

Εξακρίβωση ΕΚ ανά µονάδα είναι η διαδικασία µε την οποία ο
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος
του διασφαλίζει και δηλώνει την πιστότητα του εξεταζόµενου
οργάνου, το οποίο συνήθως έχει σχεδιαστεί για ειδική εφαρµογή
και έχει αποτελέσει αντικείµενο της αναφερόµενης στο σηµείο 4.2
βεβαίωσης, προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν
γι' αυτό. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση «CE» στο όργανο και συντάσσει
έγγραφη δήλωση πιστότητας.

4.2.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει το όργανο και διεξάγει τις
κατάλληλες δικιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή στα αναφερόµενα
στο άρθρο 5 ισχύοντα πρότυπα, ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου
να εξακριβώσει την πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις
της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρµογή.
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την επίθεση του
αριθµού αναγνώρισης στο όργανο του οποίου έχει διαπιστωθεί η
πιστότητα προς τις απαιτήσεις και συντάσσει έγγραφη βεβαίωση
πιστότητας ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί.

4.3.

Στόχος της τεχνικής τεκµηρίωσης που αφορά τον αναφερόµενο στο
παράρτηµα III σχεδιασµό του οργάνου, είναι να επιτρέψει την
εκτίµηση της πιστότητάς της προς τις απαιτήσεις της οδηγίας καθώς
και την κατανόηση του σχεδιασµού, της κατασκευής και της
λειτουργίας του. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να έχει
πρόσβαση στην τεκµηρίωση αυτή.

4.4.

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να
επιδείξει, εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει
χορηγήσει ο κοινοποιηµένος οργανισµός.

5.

Κοινές διατάξεις

5.1.

Η δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ (διασφάλιση της ποιότητας της
παραγωγής), η επαλήθευση ΕΚ και η επαλήθευση ΕΚ κατά µονάδα,
µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο εργοστάσιο του κατασκευαστή
και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, εφόσον για τη µεταφορά στον τόπο
χρήσης δεν απαιτείται αποσυναρµολόγηση του οργάνου, για τη
θέση σε λειτουργία στο χώρο χρήσης δεν απαιτείται συναρµολόγηση του οργάνου ή άλλες τεχνικές εργασίες εγκατάστασης που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση του οργάνου, και εφόσον
ληφθεί υπόψη η τιµή της βαρύτητας στον τόπο λειτουργίας ή
εφόσον η απόδοση τον οργάνου δεν παρουσιάζει ευαισθησία στις
µεταβολές της βαρύτητας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι
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προαναφερθείσες ενέργειες εκτελούνται στον τόπο χρήσης του
οργάνου.
5.2.

▼M1

Αν η απόδοση του οργάνου επηρεάζεται από τις µεταβολές της
βαρύτητας, οι διαδικασίες του σηµείου 5.1 µπορούν να εκτελούνται
σε δύο στάδια, όπου το δεύτερο στάδιο θα περιλαµβάνει όλες τις
εξετάσεις και δοκιµές των οποίων το αποτέλεσµα εξαρτάται από τη
βαρύτητα, ενώ το πρώτο στάδιο θα περιλαµβάνει όλες τις άλλες
εξετάσεις και δοκιµές. Η δεύτερη φάση θα εκτελείται στον τόπο
χρήσης του οργάνου. Στις περιπτώσεις που ένα κράτος µέλος έχει
ορίσει ζώνες βαρύτητας στην επικράτειά του, η έκφραση «στον
τόπο χρήσης του οργάνου» µπορεί να νοείται ως «στη ζώνη
βαρύτητας όπου χρησιµοποιείται το όργανο».

5.3.1. Όταν ο κατασκευαστής έχει επιλέξει την εκτέλεση σε δύο στάδια
µιας των διαδικασιών του άρθρου 5.1 και όταν τα δύο στάδια
εκτελούνται από διαφορετικό φορέα, το όργανο που έχει υποβληθεί
στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να φέρει τον αριθµό
αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που συµµετείχε στο
στάδιο αυτό.
5.3.2. Το µέρος που πραγµατοποίησε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
χορηγεί για κάθε όργανο έγγραφη βεβαίωση πιστότητας που
περιέχει τα απαιτούµενα στοιχεία για την αναγνώριση του οργάνου
και προσδιορίζει τις εξετάσεις και δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν.
Το µέρος που πραγµατοποιεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας,
διεξάγει τις εξετάσεις και δοκιµές που δεν έχουν ακόµα πραγµατοποιηθεί.
Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να
επιδείξει, εάν του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει
χορηγήσει ο κοινοποιηµένος οργανισµός.

▼B

▼M1

5.3.3. Ο κατασκευαστής που επέλεξε τη δήλωση πιστότητας τύπου ΕΚ
(διασφάλιση της ποιότητας της παραγωγής) στο πρώτο στάδιο,
µπορεί για το δεύτερο στάδιο, είτε να χρησιµοποιήσει την ίδια
διαδικασία είτε να αποφασίσει να χρησιµοποιήσει την επαλήθευση
ΕΚ.
5.3.4. Η σήµανση «CE» πρέπει να τίθεται στο όργανο µετά την
ολοκλήρωση του δευτέρου σταδίου, όπως επίσης και ο αριθµός
αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που έλαβε µέρος στο
δεύτερο στάδιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ
Τα τεχνικά δικαιολογητικά πρέπει να επιτρέπουν την κατανόηση του
σχεδιασµού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος και την
αξιολόγηση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις της οδηγίας.
Τα δικαιολογητικά περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, κατά το µέτρο
που αυτά είναι αναγκαία για την αξιολόγηση:
— µια γενική περιγραφή του τύπου του οργάνου
— τις θεωρητικές αρχές λειτουργίας και κατασκευαστικά σχέδια και
σχεδιάγραµµα των εξαρτηµάτων, των επιµέρους συγκροτηµάτων, των
κυκλωµάτων κ.λπ.
— περιγραφές και εξηγήσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την κατανόηση των παραπάνω, περιλαµβανοµένης και της λειτουργίας του
οργάνου
— έναν κατάλογο των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 5, που
εφαρµόζονται εν όλω ή εν µέρει, καθώς και οι περιγραφές των λύσεων
που υιοθετήθηκαν προκειµένου να ικανοποιηθούν οι βασικές απαιτήσεις στις περιπτώσεις που δεν εφαρµόστηκαν τα πρότυπα του άρθρου 5
— τα αποτελέσµατα των υπολογισµών που έγιναν, όσον αφορά τη µελέτη
των οργάνων, των ελέγχων κ.λπ.
— εκθέσεις δοκιµών
— τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΚ και τα αποτελέσµατα αντίστοιχων δοκιµών που αφορούν όργανα τα οποία περιέχουν στοιχεία
ταυτόσηµα µε αυτά του σχεδίου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
1.

Όργανα που υπόκεινται στη διαδικασία ΕΚ αξιολόγησης της
πιστότητας

1.1. Τα όργανα αυτά πρέπει να φέρουν:

▼M1

α) — τη σήµανση πιστότητας «CE» που περιλαµβάνει το περιγραφόµενο
στο
παράρτηµα
VI
ακρωνύµιο
«CE»,
◄
►C2
— τον ή τους αριθµό(ούς) αναγνώρισης του ή των κοινοποιηµένων
οργανισµών που διενήργησαν την εποπτεία ΕΚ ή την
επαλήθευση ΕΚ.
Οι ανωτέρω σηµάνσεις κια ενδείξεις τίθενται στο όργανο κατά
διακεκριµένες οµάδες·
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β) τετράγωνο ένσηµο πλευράς τουλάχιστον 12,5 mm, πράσινο, που
φέρει το γράµµα M µε µαύρους κεφαλαίους τυπογραφικούς
χαρακτήρες·
γ) τις ακόλουθες επισηµάνσεις:
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— ενδεχοµένως, τον αριθµό του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου
ΕΚ,
— το σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή,
— κατηγορία ακρίβειας, µέσα σε ωοειδές σχήµα ή µεταξύ δύο
οριζόντιων γραµµών συνδεόµενων µε δύο ηµικύκλια,
— µέγιστη δυναµικότητα υπό τη µορφή Max …,
— ελάχιστη δυναµικότητα υπό τη µορφή Min …,
— υποδιαίρεση ελέγχου υπό τη µορφή e = …,
— τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης
«CE»,
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επιπλέον δε, στις περιπτώσεις που είναι δυνατόν:
— αριθµό σειράς,
— για όργανα αποτελούµενα από διακεκριµένες αλλά ενωµένες
µονάδες: σήµα αναγνώρισης στην κάθε µονάδα,
— υποδιαίρεση κλίµακας, αν είναι διαφορετική από e υπό τη
µορφή d = …,
— µέγιστο προσθετικό απόβαρο υπό τη µορφή T = + …,
— µέγιστο αφαιρετικό απόβαρο, αν είναι διαφορετικό από Max
υπό τη µορφή T = − …,
— υποδιαίρεση απόβαρου, αν είναι διαφορετικό από d υπό τη
µορφή dT = …,
— µέγιστο φορτίο ασφάλειας, αν είναι διαφορετικό από Max υπό
τη µορφή LIM = …,
— ιδιαίτερα όρια θερµοκρασίας υπό τη µορφή …ºC/…ºC,
— τη σχέση µεταξύ δέκτη βάρους και φορτίου.
1.2. Τα όργανα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες θέσεις για την
τοποθέτηση της ►M1 σήµανσης ◄ πιστότητας CE ή/και των
επισηµάνσεων. Οι εν λόγω θέσεις πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να
είναι αδύνατον να αφαιρεθεί το σήµα και οι επισηµάνσεις χωρίς να
καταστραφούν· το σήµα και οι επισηµάνσεις πρέπει να είναι ορατά,
όταν το όργανο βρίσκεται στην κανονική θέση λειτουργίας του.
1.3. Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω στοιχεία εγγράφονται σ'ένα ειδικό
για το σκοπό αυτό µεταλλικό πλακίδιο, πρέπει να είναι δυνατόν το εν
λόγω πλακίδιο να σφραγίζεται, εκτός αν δεν µπορεί να αφαιρεθεί
χωρίς να καταστραφεί. Αν το µεταλλικό αυτό πλακίδιο εγγραφής των
στοιχείων του οργάνου σφραγίζεται, πρέπει να είναι δυνατόν να
τοποθετείται ένα σήµα ελέγχου.
1.4. Οι επισηµάνσεις «Max», «Min», «e», «d», πρέπει να επαναλαµβάνονται
και κοντά στην ένδειξη των αποτελεσµάτων, αν δεν βρίσκονται ήδη
σε µια παραπλήσια θέση.
1.5. Κάθε συσκευή µέτρησης φορτίου που συνδέεται ή µπορεί να συνδεθεί
µε έναν ή περισσότερους δέκτες φορτίου, πρέπει να φέρει τις
σχετικές επισηµάνσεις, όσον αφορά τους προαναφερθέντες δέκτες
φορτίου.
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2.

Άλλα όργανα
Τα άλλα όργανα πρέπει να φέρουν:
— το σήµα ή το όνοµα του κατασκευαστή,
— τη µέγιστη δυναµικότητα υπό τη µορφή Max …
Τα όργανα αυτά δεν µπορούν να φέρουν το επίσηµα του σηµείου 1.1.β)
ανωτέρω.

3.

Περιοριστικό της χρήσης σύµβολο που προβλέπεται στο άρθρο 12
Το σύµβολο αυτό αποτελείται από το γράµµα M µε µαύρο κεφαλαίο
τυπογραφικό χαρακτήρα επί κόκκινης τετράγωνης επιφανείας
πλευράς τουλάχιστον 25 mm, το δε σύνολο διαγράφεται από τις δύο
διαγωνίους του τετραγώνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Στη συνέχεια αναφέρονται τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να
εφαρµόζονται από τα κράτη µέλη όταν ορίζουν φορείς επιθεώρησης για
την εκτέλεση καθηκόντων, όσον αφορά τις διαδικασίες που αναφέρονται
στο άρθρο 8:
1. Οι φορείς πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό, µέσα και
εξοπλισµό.
2. Το προσωπικό πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και
επαγγελµατική ακεραιότητα.
3. Οι φορείς πρέπει να εργάζονται κατά τρόπο ανεξάρτητο από οποιονδήποτε κύκλο, οµάδα ή πρόσωπα που έχουν άµεσα ή έµµεσα
συµφέροντα στον τοµέα των µη αυτόµατων οργάνων ζύγισης, όσον
αφορά την εκτέλεση των δοκιµών, τη σύνταξη των εκθέσεων, την
έκδοση των πιστοποιητικών και την εποπτεία που απαιτείται σύµφωνα
µε την παρούσα οδηγία.
4. Το προσωπικό πρέπει να σέβεται το επαγγελµατικό απόρρητο.
5. Οι φορείς επιθεώρησης πρέπει να έχουν συνάψει µια ασφάλεια αστικής
ευθύνης, εφόσον η αστική τους ευθύνη δεν καλύπτεται από την
πολιτεία σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
Η εκπλήρωση των όρων των σηµείων 1 και 2 ελέγχεται περιοδικά από τα
κράτη µέλη.
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▼M1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «CE»
— Η σήµανση πιστότητας «CE» αποτελείται από το ακρωνύµιο «CE»
σύµφωνα µε την ακόλουθη γραφική απεικόνιση:

— Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης «CE», πρέπει
να διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω
βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση.
— Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή
σχεδόν την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι
µικρότερη από 5 mm.

