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EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/31/EL,
26. veebruar 2014,
mitteautomaatkaalude

turul

kättesaadavaks tegemist käsitlevate
ühtlustamise kohta

liikmesriikide

õigusaktide

(uuesti sõnastatud)
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta
otsuses nr 768/2008/EÜ (toodete turustamise ühise
raamistiku kohta) (6) on sätestatud üldpõhimõtete ja
erisätete ühine raamistik, mis on ette nähtud kohaldami
seks kõigi valdkondlike õigusaktide puhul, et tagada
nimetatud õigusaktide läbivaatamiseks või uuestisõnasta
miseks ühtne alus. Seepärast tuleks direktiivi 2009/23/EÜ
kohandada seda otsust silmas pidades.

(4)

Käesolevas direktiivis käsitletakse mitteautomaatkaalusid,
mis on turule laskmise ajal liidu turu jaoks uued. See
tähendab seda, et need on kas täiesti uued mitteauto
maatkaalud, mille on valmistanud liidus asuv tootja, või
on tegemist täiesti uute või kasutatud mitteautomaatkaa
ludega, mis on imporditud kolmandast riigist.

(5)

Liikmesriigid peaksid üldsust kaitsma valede kaalumistu
lemuste eest teatavat liiki rakendusvaldkondades mitte
automaatkaalude kasutamisel.

(6)

Käesolevat direktiivi tuleks kohaldada kõigi tarneviiside,
sealhulgas kaugmüügi suhtes.

(7)

Ettevõtjad peaksid vastutama selle eest, et mitteautomaat
kaalud vastavad käesolevale direktiivile kooskõlas oma
rolliga turustusahelas, et tagada käesoleva direktiiviga
hõlmatud avalike huvide kaitse kõrge tase ning õiglane
konkurents liidu turul.

(8)

Kõik tarne- ja turustamisahelas osalevad ettevõtjad
peaksid võtma asjaomaseid meetmeid tagamaks, et nad
teeksid turul kättesaadavaks ainult käesoleva direktiiviga
vastavuses olevaid mitteautomaatkaalusid. On vaja sätes
tada selge ja proportsionaalne kohustuste jagunemine,
mis vastab iga ettevõtja rollile tarne- ja turustusahelas.

(9)

Et hõlbustada teabevahetust ettevõtjate, turujärelevalve
asutuste ja lõppkasutajate vahel, peaksid liikmesriigid
innustama ettevõtjaid lisama postiaadressile veebiaadressi.

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle
artiklit 114,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parla
mentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arva
must (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprill 2009. aasta
direktiivi 2009/23/EÜ (mitteautomaatkaalude kohta) (3)
on oluliselt muudetud (4). Kuna kõnealusesse direktiivi
on vaja teha uusi muudatusi, tuleks see selguse huvides
uuesti sõnastada.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta
määrusega (EÜ) nr 765/2008 (millega sätestatakse akre
diteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete
turustamisega) (5) on kehtestatud vastavushindamisasu
tuste akrediteerimise kord, kolmandatest riikidest pärit
toodete turujärelevalve ja kontrollimise raamistik ning
CE-vastavusmärgise üldpõhimõtted.

(1) ELT C 181, 21.6.2012, lk 105.
(2) Euroopa Parlamendi 5. veebruari 2014. aasta seisukoht (Euroopa
Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. veebruari 2014.
aasta otsus.
(3) ELT L 122, 16.5.2009, lk 6. Direktiiv 2009/23/EÜ on nõukogu
20. juuni 1990. aasta direktiivi 90/384/EMÜ (mitteautomaatkaalusid
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) kodifitsee
ritud versioon (EÜT L 189, 20.7.1990, lk 1).
(4) Vt V lisa A osa.
(5) ELT L 218, 13.8.2008, lk 30.

(6) ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

L 96/108

ET

Euroopa Liidu Teataja

(10)

Toote kavandamise ja tootmisprotsessiga detailselt kursis
olev tootja on kõige sobivamaks vastavushindamismenet
luse korraldajaks. Seega peaks vastavushindamine jääma
ainult tootja kohustuseks.

(11)

Tuleb tagada, et kolmandatest riikidest liidu turule sise
nevad mitteautomaatkaalud oleksid vastavuses käesoleva
direktiiviga ja eelkõige, et tootjad oleksid mitteautomaat
kaalude suhtes rakendanud nõuetekohaseid vastavushin
damismenetlusi. Seepärast tuleks sätestada, et importijad
tagavad nende poolt turule lastavate mitteautomaatkaa
lude vastavuse käesoleva direktiivi nõuetele ning et nad
ei lase turule mitteautomaatkaale, mis kõnealustele nõue
tele ei vasta või mis on ohtlikud. Samuti tuleks sätestada,
et importijad peavad tagama, et on läbitud vastavushin
damismenetlused ja et mitteautomaatkaalude märgistus
ning tootja koostatud dokumentatsioon on pädevatele
riiklikele asutustele kontrollimiseks kättesaadavad.

(12)

(13)

Mitteautomaatkaalu turule laskmisel peaks iga importija
märkima mitteautomaatkaalule oma nime, registreeritud
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse
võtmiseks kasutatava postiaadressi. Erandid tuleks ette
näha, sealhulgas juhuks kui importija peaks avama
pakendi üksnes selleks, et lisada kaalule oma nimi ja
aadress.

Levitaja teeb mitteautomaatkaalu turul kättesaadavaks
pärast seda, kui tootja või importija on selle turule lask
nud, ja tegutseb hoolikalt tagamaks, et mitteautomaat
kaalu käitlemine tema poolt ei mõjuta negatiivselt kaalu
vastavust.

(14)

Kui ettevõtja laseb mitteautomaatkaalu turule oma nime
või kaubamärgi all või muudab mitteautomaatkaalu selli
selt, et see võiks mõjutada mitteautomaatkaalu vastavust
käesolevale direktiivile, tuleks teda pidada tootjaks ja talle
peaks laienema tootja kohustused.

(15)

Turuga lähedalt seotuna peaksid levitajad ja importijad
olema kaasatud pädevate riiklike asutuste tegevusse turu
järelevalve alal ning valmis selles aktiivselt osalema, andes
kõnealustele asutustele asjaomase mitteautomaatkaaluga
seotud kogu vajaliku teabe.

(16)

Mitteautomaatkaalu jälgitavuse tagamine kogu turustusa
helas aitab lihtsustada ja tõhustada turujärelevalvet. Tõhus

29.3.2014

jälgimise süsteem lihtsustab turujärelevalveasutuste tööd
nõuetele mittevastava mitteautomaatkaalu turul kättesaa
davaks tegemise eest vastutava ettevõtja tuvastamisel.
Käesoleva direktiivi kohaselt ei tohiks teiste ettevõtjate
tuvastamiseks nõutava teabe säilitamisel ettevõtjatelt
nõuda selliste ettevõtjatega seotud teabe ajakohastamist,
kes on neile mitteautomaatkaalu tarninud või kellele
nemad on mitteautomaatkaalu tarninud.

(17)

Käesolev direktiiv peaks piirduma ainult mitteautomaat
kaalude oluliste metroloogiliste ja toimimisnõuete väljen
damisega. Et lihtsustada nende oluliste metroloogiliste ja
toimimisnõuete seotud vastavushindamist, on vajalik
sätestada eeldus, et nõuetele vastavaks saab lugeda mitte
automaatkaalud, mis vastavad harmoneeritud standardi
tele, mis on vastu võetud kooskõlas Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrusega (EL)
nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist (1),
eesmärgiga üksikasjalikult kirjeldada kõnealuste nõuete
tehnilisi spetsifikatsioone, eelkõige seoses metroloogiliste,
kavandamis- ja konstruktsioonitingimustega.

(18)

Määruses (EL) nr 1025/2012 on sätestatud menetlus
vastuväidete esitamiseks harmoneeritud standarditele,
kui need standardid ei rahulda täielikult käesoleva direk
tiivi nõudeid.

(19)

Metroloogiliste ja tehniliste põhinõuete vastavuskontroll
on vajalik, et tõhusalt kaitsta kasutajaid ja kolmandaid
isikuid.

(20)

Selleks et ettevõtjad saaksid tõendada ja pädevad asutused
tagada turul kättesaadavaks tehtavate mitteautomaatkaa
lude vastavust olulistele nõuetele, on vajalik sätestada
nõuetele vastavuse hindamise menetlused. Otsuses
nr 768/2008/EÜ on sätestatud vastavushindamismenet
luse moodulid, mis näevad ette erineva rangusastmega
menetlusi, vastavalt riski tasemele ja nõutud ohutustase
mele. Valdkondade vahelise ühtsuse tagamise ja erakorra
liste lahenduste vältimise eesmärgil tuleks vastavushinda
mismenetluse valik teha kõnealuste moodulite hulgast.

(21)

Tootjad peavad koostama ELi vastavusdeklaratsiooni,
andes käesoleva direktiivi kohast teavet mitteautomaat
kaalu vastavuse kohta käesoleva direktiivi nõuetele ja
muudele asjakohastele liidu ühtlustamisaktidele.

(1) ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.
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(22)

Et tagada turujärelevalve eesmärgil tulemuslik juurdepääs
teabele, peaks kõigi kohaldatavate liidu õigusaktide kind
lakstegemiseks vajalik teave olema kättesaadav ühes
ühises ELi vastavusdeklaratsioonis. Ettevõtjate haldus
koormuse vähendamiseks võib üks ühine ELi vastavus
deklaratsioon olla asjakohastest individuaalsetest vasta
vusdeklaratsioonidest koostatud toimik.

(23)

CE-vastavusmärgis ja metroloogiline lisamärgis ehk mitte
automaatkaalu vastavuse näitajad märgiste tootele paigal
damist sätestavate ühenduse ühtlustamise õigusaktide
alusel kohaldatavatele nõuetele on nähtavaks tagajärjeks
kogu menetlusele, mis hõlmab vastavushindamist selle
laiemas tähenduses. CE-vastavusmärgist käsitlevad
üldpõhimõtted ja selle seosed muude märgistega on
sätestatud määruses (EÜ) nr 765/2008. Käesolev direktiiv
peaks sätestama eeskirjad CE-vastavusmärgise ja metro
loogilise lisamärgise tootele kinnitamise kohta.

(24)

(25)

(26)

asutuste jaoks eelistatuimaks vahendiks, millega tõendada
vastavushindamisasutuste tehnilist pädevust. Riiklikud
asutused võivad siiski olla seisukohal, et neil on olemas
asjakohased vahendid, et kõnealune hindamine ise läbi
viia. Tagamaks teiste riiklike asutuste läbiviidud hinda
miste piisav usaldusväärsus, tuleks neil sellisel juhul
esitada komisjonile ja teistele liikmesriikidele dokumen
taalsed tõendid selle kohta, et hinnatud vastavushinda
misasutused täidavad asjakohaste õigusaktidega kehtes
tatud nõudeid.

(30)

Vastavushindamisasutused kasutavad tihti vastavushinda
mise mõne toimingu täitmiseks alltöövõtjaid või tütaret
tevõtjaid. Turule lastavate mitteautomaatkaalude nõutava
kaitsetaseme tagamiseks on oluline, et vastavushinda
misse kaasatud alltöövõtjad ja tütarettevõtjad täidaksid
seoses vastavushindamise ülesannetega samu nõudeid
kui teavitatud asutused. Seega on oluline, et teavitatavate
asutuste pädevuse ja tegevuse hindamine ning juba teavi
tatud asutuste järelevalve hõlmaks ka alltöövõtjate ja tüta
rettevõtjate tegevust.

(31)

Teavitamismenetluse tõhusust ja läbipaistvust tuleb
suurendada ning eelkõige kohandada seda uue tehnoloo
giaga, et luua elektroonilise teavitamise võimalus.

(32)

Kuna teavitatud asutused võivad pakkuda oma teenuseid
kogu liidus, peaksid teised liikmesriigid ja komisjon
saama võimaluse esitada teavitatud asutuste kohta vastu
väiteid. Seega on oluline ette näha ajavahemik, mille
jooksul saaks selgitada kõik võimalikud vastavushinda
misasutuste pädevust puudutavad kahtlused või problee
mid, enne kui nad alustavad tegevust teavitatud asutus
tena.

(33)

Konkurentsivõime suurendamise eesmärgil on ülioluline,
et teavitatud asutused kohaldaksid vastavushindamisme
netlusi ilma ettevõtjaid liigselt koormamata. Samal
põhjusel ja ettevõtjate võrdse kohtlemise tagamiseks
tuleb tagada vastavushindamismenetluste tehnilise raken
damise järjekindlus. Seda on võimalik kõige paremini
saavutada teavitatud asutuste vahelise asjakohase koordi
neerimise ja koostöö kaudu.

(34)

Liikmesriigid peaksid võtma kõik asjakohased meetmed
tagamaks, et mitteautomaatkaalusid oleks võimalik turule
lasta üksnes siis, kui need nõuetekohase säilitamise ning
eesmärgipärase kasutamise korral või põhjendatult eelda
tavate kasutustingimuste kohaselt ei ohusta inimeste
tervist ega ohutust. Mitteautomaatkaalusid tuleks käsitada
käesolevas direktiivis sätestatud olulistele nõuetele mitte
vastavatena ainult põhjendatult eeldatavate kasutustingi
muste kohaselt, see tähendab siis, kui selline kasutus
tuleneb inimeste seaduskuulekast ja kergesti ennustatavast
käitumisest.

Käesolevas direktiivis sätestatud vastavushindamismenet
luste puhul on vajalik liikmesriikide poolt komisjonile
teavitatud vastavushindamisasutuste sekkumine.

Kogemus on näidanud, et direktiivis 2009/23/EÜ sätes
tatud kriteeriumid, mida vastavushindamisasutused
peavad täitma, et neist saaks komisjoni teavitada, ei ole
piisavad teavitatud asutuste ühtlaselt kõrgetasemeliseks
toimimiseks kogu liidus. Siiski on oluline, et kõik teavi
tatud asutused täidaksid oma funktsioone samal tasemel
ja õiglase konkurentsi tingimustes. Selleks on vaja kehtes
tada kohustuslikud nõuded vastavushindamisasutustele,
kes soovivad saada teavitatud, et osutada vastavushinda
misteenuseid.

Kui vastavushindamisasutus tõendab vastavust harmonee
ritud standardites sätestatud kriteeriumidele, tuleks
eeldada, et ta on vastavuses ka käesolevas direktiivis
sätestatud vastavate nõuetega.

(27)

Vastavushindamise kvaliteedi ühtlase taseme tagamiseks
tuleb kehtestada nõuded, mida peavad täitma teavitavad
asutused ja muud teavitatud asutuste hindamisse, nendest
teavitamisse ja järelevalvesse kaasatud asutused.

(28)

Käesolevas direktiivis sätestatud süsteemi tuleb täiendada
akrediteerimise süsteemiga, mis on ette nähtud
määrusega (EÜ) nr 765/2008. Kuna akrediteerimine on
vastavushindamisasutuse pädevuse kontrollimise põhiline
vahend, tuleks seda kasutada ka teavitamismenetluses.

(29)

Määrusega (EÜ) nr 765/2008 ettenähtud läbipaistev akre
diteerimine, mis tagab vastavustunnistuste usaldusväär
suse vajaliku taseme, peaks kujunema kogu liidu riiklike

L 96/109

L 96/110

ET

Euroopa Liidu Teataja

(35)

Õiguskindluse tagamiseks on vaja selgitada, et käesoleva
direktiiviga hõlmatud mitteautomaatkaalude suhtes
kohaldatakse määruses (EÜ) nr 765/2008 sätestatud
eeskirju liidu turujärelevalve ja liidu turule sisenevate
toodete kontrolli kohta. Käesolev direktiiv ei peaks takis
tama liikmesriikidel valida, millised pädevad asutused
kõnealuseid ülesandeid täitma hakkavad.

(36)

Direktiivis 2009/23/EÜ on juba sätestatud kaitsemeet
mete menetlus, mis võimaldab komisjonil kontrollida
liikmesriikides mittevastavaks tunnistatud mitteautomaat
kaalude vastu võetud meetmete õigustatust. Läbipaistvuse
suurendamise ja menetlusaja lühendamise huvides on
vajalik parandada olemasolevat kaitsemeetmete menet
lust, et muuta see veel tõhusamaks ja liikmesriikides
olemasolevale oskusteabele toetuvaks.

(37)

Kui liikmesriigid ja komisjon nõustuvad liikmesriigi
võetud meetme põhjendustega, siis ei peaks komisjon
rohkem sekkuma, välja arvatud juhul, kui mittevastavus
on põhjendatav puudustega harmoneeritud standardis.

(39)

Selleks et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks
ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda raken
dusvolitused. Kõnealuseid volitusi tuleks teostada koos
kõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari
2011. aasta määrusega (EL) nr 182/2011, millega kehtes
tatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmes
riikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohalda
takse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (1).

(40)

Nõuandemenetlust tuleks kasutada rakendusaktide vastu
võtmiseks, millega kohustatakse teavitavat liikmesriiki
võtma vajalikud parandusmeetmed teavitatud asutuste
suhtes ning mis ei vasta enam teavituse aluseks olnud
nõuetele.

(41)

(42)

Kooskõlas väljakujunenud tavadega võib käesoleva direk
tiiviga asutatud komitee olla kasulik käesoleva direktiivi
kohaldamisega seotud küsimuste uurimisel, mida võivad
standardeeskirjade kohaselt tõstatada komitee eesistuja
või liikmesriigi esindaja.

(43)

Kui uuritakse muid kui käesoleva direktiivi rakendamise
või rikkumisega seotud küsimusi, näiteks komisjoni
eksperdirühmas, peaks Euroopa Parlament saama väljaku
junenud tava kohaselt kogu teabe ja dokumentatsiooni
ning, kui see on asjakohane, kutse osaleda koosolekutel.

(44)

Komisjon peaks sedastama rakendusaktidega, kas liikmes
riikide poolt nõuetele mittevastavate mitteautomaatkaa
lude suhtes võetud meetmed on õigustatud või mitte,
võttes arvesse nende eripära ja jättes kohaldamata
määruse (EL) nr 182/2011.

(45)

Liikmesriigid peaksid sätestama eeskirjad kooskõlas käes
oleva direktiiviga vastu võetud siseriiklike õigusnormide
rikkumise korral kohaldatavate karistuste kohta ning
tagama nende eeskirjade jõustamise. Sätestatavad karis
tused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoia
tavad.

(46)

On vaja sätestada mõistlik üleminekukord, mis võimal
daks, ilma et tuleks järgida täiendavaid nõudeid toodetele,
teha enne käesoleva direktiivi ülevõtmiseks võetavate
siseriiklike meetmete kohaldamise kuupäeva turul kätte
saadavaks ja/või võtta kasutusele mitteautomaatkaalud,
mis on juba turule lastud kooskõlas direktiiviga
2009/23/EÜ. Levitajatel peaks seega olema võimalik
tarnida turule lastud mitteautomaatkaalusid, täpsemalt
varusid, mis on juba turustusahelas, enne käesoleva direk
tiivi
siseriiklike
ülevõtmismeetmete
kohaldamise
kuupäeva.

(47)

Kuna käesoleva direktiivi eesmärki, nimelt tagada, et turul
olevad mitteautomaatkaalud täidavad nõudeid, mis
tagavad käesoleva direktiiviga hõlmatud avalike huvide
kõrgetasemelise kaitse ning samas ka siseturu toimimise,
ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab
neid meetmete ulatuse tõttu paremini saavutada liidu
tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa
Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhi
mõttega. Kooskõlas kõnealuses artiklis sätestatud
proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev direktiiv
nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Olemasolevat süsteemi tuleks täiendada menetlusega, mis
võimaldaks huvitatud osapooltel olla kursis meetmetega,
mida kavandatakse seoses käesoleva direktiiviga hõlmatud
avaliku huvi kaitsele ohtu kujutavate mitteautomaatkaa
ludega. See peaks võimaldama ka turujärelevalveasutustel
koostöös asjaomaste ettevõtjatega selliste mitteautomaat
kaalude suhtes algstaadiumis meetmeid võtta.

(38)

Kontrollimenetlust tuleks kasutada rakendusaktide vastu
võtmisel seoses nõuetele vastavate mitteautomaatkaa
ludega, mis kujutavad endast ohtu inimeste tervisele või
ohutusele või muudele avaliku huvi kaitse aspektidele.

(1) ELT L 55, 28.2.2011, lk 13.
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Käesoleva direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise
kohustus peaks piirduma sätetega, mille sisu on võrreldes
varasema direktiiviga oluliselt muudetud. Kohustus võtta
üle muutmata sätted tuleneb varasemast direktiivist.

Käesoleva direktiivi kohaldamine ei tohi mõjutada liik
mesriikide kohustust võtta ettenähtud aja jooksul siseriik
likku õigusse üle ja kohaldada V lisa B osas esitatud
direktiive ettenähtud kuupäevadel,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

L 96/111

Artikkel 2
Mõisted
Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1) „kaal” – mõõteriist, mida kasutatakse keha massi määrami
seks sellele kehale toimiva raskusjõu kaudu. Kaalu võidakse
kasutada ka muude massiga seotud suuruste, koguste, para
meetrite ja tunnuste määramiseks;

2) „mitteautomaatkaal” või „kaal” – kaal, mille töö nõuab
inimese sekkumist;

1. PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

3) „turul kättesaadavaks tegemine” – kaalu tasu eest või tasuta
tarnimine liidu turule kaubandustegevuse käigus kas turus
tamiseks või kasutamiseks;

Reguleerimisala
1.
Käesolevat direktiivi kohaldatakse kõigi mitteautomaatkaa
lude suhtes.

2.
Käesolevas direktiivis eristatakse järgmisi mitteautomaat
kaalude kasutamise valdkondi:

4) „turule laskmine” – kaalu liidu turul esmakordselt kättesaa
davaks tegemine;

5) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, kes valmistab kaalu
või laseb kaalu kavandada või valmistada ning turustab
seda kaalu oma nime või kaubamärgi all;

a) massi määramine äritehingute tegemiseks;

b) massi määramine tollimaksude, tariifide, muude maksude,
soodustuste, trahvide, hüvitiste, kahjutasude jms maksete
arvutamiseks;

c) massi määramine õigusnormide või eeskirjade kohaldamiseks
või ekspertarvamuse andmiseks kohtuasjade lahendamisel;

d) massi määramine meditsiinis, kui patsiente kaalutakse tervise
kontrollimiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks;

e) massi määramine retsepti järgi ravimite valmistamiseks
apteegis ning analüüside tegemiseks meditsiini- ja farmaatsia
laboratooriumides;

6) „volitatud esindaja” – liidus asuv füüsiline või juriidiline
isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda
tema nimel seoses kindlaksmääratud ülesannetega;

7) „importija” – liidus asuv juriidiline või füüsiline isik, kes
laseb liidu turule kolmandast riigist pärit kaalu;

8) „levitaja” – füüsiline või juriidiline isik tarneahelas, välja
arvatud tootja või importija, kes teeb kaalu turul kättesaa
davaks;

9) „ettevõtja” – tootja, volitatud esindaja, importija ja levitaja;

10) „tehniline spetsifikatsioon” – dokument, millega nähakse
ette kaalule esitatavad tehnilised nõuded;
f) hinna määramine massi abil otsemüügi ja kinnispakkide
puhul;

g) kasutusvõimalused, mida ei ole loetletud punktides a–f.

11) „harmoneeritud standard” – harmoneeritud standard
määruse (EL) nr 1025/2012 artikli 2 punkti 1 alapunktis
c määratletud tähenduses;
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12) „akrediteerimine” – akrediteerimine määruse (EÜ)
nr 765/2008 artikli 2 punktis 10 määratletud tähenduses;

13) „riiklik akrediteerimisasutus” – riiklik akrediteerimisasutus
määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 2 punktis 11 määratletud
tähenduses;

14) „vastavushindamine” – menetlus, mille käigus hinnatakse,
kas kaaluga seotud käesoleva direktiivi olulised nõuded
on täidetud;

15) „vastavushindamisasutus” – asutus, mis teeb vastavushinda
mise toiminguid, sealhulgas kalibreerib, katsetab, sertifit
seerib ja kontrollib;
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Artikkel 4
Olulised nõuded
Artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel kasutatavad
või kasutamiseks ette nähtud kaalud peavad vastama I lisas
sätestatud olulistele nõuetele.

Kui kaalul on seadiseid, mida ei kasutata või mis ei ole ette
nähtud kasutamiseks artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud
otstarbel, või kui kaal on selliste seadmetega ühendatud, ei
kohaldata nende seadiste ja seadmete suhtes olulisi nõudeid.

Artikkel 5
Kaalude vaba liikumine
1.
Liikmesriigid ei takista selliste kaalude turul kättesaadavaks
tegemist, mis vastavad käesoleva direktiivi nõuetele.

16) „tagasivõtmine” – meede, mille eesmärk on võtta turult
tagasi kaal, mis on lõppkasutaja jaoks juba kättesaadavaks
tehtud;

2.
Liikmesriigid ei takista artikli 1 lõike 2 punktides a–f loet
letud otstarbel selliste kaalude kasutusele võtmist, mis vastavad
käesoleva direktiivi nõuetele.

17) „kõrvaldamine” – meede, mille eesmärk on takistada turus
tusahelas oleva kaalu turul kättesaadavaks tegemist;
2. PEATÜKK

18) „liidu ühtlustamisaktid” – toodete turustuse tingimusi
ühtlustavad liidu õigusaktid;

ETTEVÕTJATE KOHUSTUSED

Artikkel 6
Tootjate kohustused

19) „CE-vastavusmärgis” – märgis, millega tootja kinnitab, et
kaal vastab märgise tootele paigaldamist sätestavate liidu
ühtlustamisaktide alusel kohaldatavatele nõuetele.

Artikkel 3
Turul kättesaadavaks tegemine ja kasutusele võtmine
1.
Liikmesriigid võtavad kõik asjakohased meetmed taga
maks, et kaalusid võib turul kättesaadavaks teha üksnes siis,
kui need vastavad käesoleva direktiiviga kohaldatavatele nõue
tele.

1.
Artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel kasuta
miseks ette nähtud kaalusid turule lastes tagavad tootjad, et need
on kavandatud ja toodetud kooskõlas I lisas sätestatud oluliste
nõuetega.

2.
Tootjad koostavad artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud
otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaalude jaoks II lisas
osutatud tehnilise dokumentatsiooni ja teostavad või lasevad
teostada artiklis 13 osutatud asjakohase vastavushindamismenet
luse.

2.
Liikmesriigid rakendavad kõiki meetmeid selle tagamiseks,
et kaalusid ei lubata kasutusele võtta artikli 1 lõike 2 punktides
a–f loetletud kasutusvaldkondades, kui need ei vasta käesoleva
direktiivi nõuetele.

Kui vastavushindamismenetlusega on tõendatud artikli 1 lõike 2
punktides a–f loetletud otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaalu
vastavus asjakohastele nõuetele, koostavad tootjad ELi vastavus
deklaratsiooni ning kinnitavad kaalule CE-vastavusmärgise ja
metroloogilise lisamärgise.

3.
Liikmesriigid rakendavad kõiki meetmeid selle tagamiseks,
et kaalud, mis on kasutusele võetud artikli 1 lõike 2 punktides
a–f loetletud kasutusvaldkondades, vastaksid ka edaspidi käes
oleva direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.

3.
Artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel kasuta
miseks ette nähtud kaalude puhul säilitavad tootjad tehnilise
dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni 10 aasta jooksul
pärast kaalu turule laskmist.
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4.
Tootjad tagavad menetluste olemasolu seeriatoodangu
vastavuse säilimiseks käesoleva direktiivi nõuetele. Arvesse
võetakse muudatusi kaalu väliskujunduses või omadustes ja
muudatusi neis harmoneeritud standardites või muudes tehni
listes spetsifikatsioonides, mille põhjal kaalu vastavust kinnitati.

Kui seda peetakse artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud
otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaalust tulenevaid ohte
silmas pidades asjakohaseks, kontrollivad tootjad turul kättesaa
davaks tehtud kaalusid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui see
on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate
kaalude ja nende tagasivõtmiste kohta ning teavitavad levitajaid
kõnealusest järelevalvest.

5.
Tootjad tagavad, et kaalud, mille nad on turule lasknud,
kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis
võimaldaks neid tuvastada, nagu on sätestatud III lisas.

Kui turule lastavad kaalud on ette nähtud kasutamiseks artikli 1
lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel, kinnitavad tootjad oma
kaaludele III lisa punktis 1 osutatud sildid.

Kui turule lastavad kaalud ei ole ette nähtud kasutamiseks artikli
1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel, kinnitavad tootjad
oma kaaludele III lisa punktis 2 osutatud sildid.

Kui kaalul, mis on ette nähtud kasutamiseks ühel artikli 1 lõike
2 punktides a–f loetletud otstarbel, on seadiseid, mida ei kasu
tata või mis ei ole ette nähtud kasutamiseks artikli 1 lõike 2
punktides a–f loetletud otstarbel, või kui kaal on selliste sead
metega ühendatud, kinnitab tootja igale sellisele seadisele artiklis
18 ja III lisa punktis 3 sätestatud kasutuspiirangu märgi.

6.
Tootjad märgivad kaalule oma nime, registreeritud kauba
nime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks kasu
tatava postiaadressi. Aadress osutab üheleainsale kohale, kus
tootjaga saab ühendust võtta. Kontaktandmed esitatakse keeles,
mis on lõppkasutajate ja turujärelevalveasutuste jaoks kergesti
arusaadav.

7.
Tootjad tagavad, et artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud
otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaaluga on kaasas juhised ja
teave asjaomase liikmesriigi poolt määratletud keeles, mis on
lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav. Sellised juhised ja
teave ning igasugune märgistus on selged, arusaadavad ja mõis
tetavad.

8.
Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et kaal,
mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktiivile,
võtavad viivitamata parandusmeetmed, et viia kaal nõuetega
vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada kaal turult
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või võtta tagasi. Kui kaal kujutab endast ohtu, teavitavad tootjad
sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, mille
turul nad kaalu kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad
mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete kohta.

9.
Tootjad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud
nõudmisel talle kogu teabe ja dokumentatsiooni, mis tõendab
kaalu vastavust käesolevale direktiivile, paberil või elektroonili
selt keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Tootjad teevad nimetatud asutusega viimase nõudmisel koos
tööd nende poolt turule lastud kaaludega kaasnevate ohtude
kõrvaldamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 7
Volitatud esindajad
1.
Tootja võib kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esin
daja.

Artikli 6 lõikes 1 sätestatud kohustused ja artikli 6 lõikes 2
osutatud tehnilise dokumentatsiooni koostamise kohustus ei
kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.

2.
Volitatud esindaja täidab ülesandeid tootjalt saadud voli
tuste piires. Volitus võimaldab volitatud esindajal teha vähemalt
järgmist:

a) hoida ELi vastavusdeklaratsiooni ja tehnilist dokumentat
siooni riiklikele turujärelevalveasutustele kättesaadavana
vähemalt kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist;

b) esitada pädeva riikliku asutuse põhjendatud nõudmisel talle
kaalu vastavust tõendava teabe ja dokumentatsiooni;

c) teha pädevate riiklike asutustega viimaste nõudmisel koos
tööd volitatud esindaja volitustega hõlmatud kaaludega kaas
nevate ohtude kõrvaldamiseks võetavates meetmetes.

Artikkel 8
Importijate kohustused
1.
Importijad lasevad turule üksnes nõuetele vastavaid
kaalusid.

2.
Enne artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel
kasutamiseks ette nähtud kaalu turule laskmist tagavad impor
tijad, et tootja on läbi viinud artiklis 13 osutatud vajaliku
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vastavushindamismenetluse. Nad tagavad, et tootja on koos
tanud tehnilise dokumentatsiooni, et kaal kannab CE-vastavus
märgist ja III lisas osutatud metroloogilist lisamärgist, et sellega
on kaasas nõutud dokumendid ning et tootja on täitnud artikli
6 lõigetes 5 ja 6 sätestatud nõuded.

turult või võtta tagasi. Kui kaal kujutab endast ohtu, teavitavad
importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid
asutusi, mille turul nad kaalu kättesaadavaks tegid, esitades
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete
kohta.

Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et artikli 1 lõike
2 punktides a–f loetletud otstarbel kasutamiseks ette nähtud
kaal ei vasta I lisas sätestatud olulistele nõuetele, ei lase ta
kaalu turule enne, kui see on vastavusse viidud. Lisaks teavitab
importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui kaal kujutab
endast ohtu.

8.
Importijad säilitavad 10 aastat pärast artikli 1 lõike 2
punktides a–f loetletud otstarbel kasutamiseks ette nähtud
kaalu turule laskmist turujärelevalveasutustele esitamiseks ELi
vastavusdeklaratsiooni koopiat ning tagavad, et tehniline doku
mentatsioon esitatakse kõnealustele asutustele viimaste nõudmi
sel.

Enne, kui turule lastakse kaal, mis ei ole ette nähtud kasutami
seks artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel, tagavad
importijad, et tootja on täitnud artikli 6 lõigetes 5 ja 6 sätes
tatud nõuded.

3.
Importijad märgivad kaalule oma nime, registreeritud
kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja ühenduse võtmiseks
kasutatava postiaadressi. Kui selleks tuleks avada pakend, võib
teabe kanda pakendile ja kaaluga kaasas olevasse dokumenti.
Kontaktandmed esitatakse keeles, mis on lõppkasutajate ja turu
järelevalveasutuste jaoks kergesti arusaadav.

9.
Importijad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud
nõudmisel kaalu vastavust tõendava teabe ja dokumentatsiooni
paberil või elektrooniliselt keeles, mis on kõnealusele asutusele
kergesti arusaadav. Importijad teevad nimetatud asutusega
viimase nõudmisel koostööd nende poolt turule lastud
kaaludega kaasnevate ohtude kõrvaldamiseks võetavates meet
metes.

Artikkel 9
Levitajate kohustused
1.
Kaalu turul kättesaadavaks tehes peavad levitajad hoolikalt
järgima käesoleva direktiivi nõudeid.

4.
Importijad tagavad, et artikli 1 lõike 2 punktides a–f loet
letud otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaaluga on kaasas
juhised ja teave asjaomase liikmesriigi poolt määratletud keeles,
mis on lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav.

5.
Importijad tagavad, et sel ajal, kui artikli 1 lõike 2 punk
tides a–f loetletud otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaal on
nende vastutusel, ei ohusta selle ladustamine ega transportimine
kaalu vastavust I lisas sätestatud olulistele nõuetele.

6.
Kui seda peetakse artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud
otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaalust tulenevaid ohte
silmas pidades asjakohaseks, kontrollivad importijad turul kätte
saadavaks tehtud kaalusid pisteliselt, uurivad kaebusi, ning kui
see on vajalik, peavad registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate
kaalude ja nende tagasivõtmiste kohta ning teavitavad levitajaid
kõnealusest järelevalvest.

7.
Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et
kaal, mille nad on turule lasknud, ei vasta käesolevale direktii
vile, võtavad viivitamata parandusmeetmed, et viia kaal nõue
tega vastavusse või, kui see on asjakohane, kõrvaldada kaal

2.
Enne artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel
kasutamiseks ette nähtud kaalu turul kättesaadavaks tegemist
kontrollivad levitajad, kas kaal kannab CE-vastavusmärgist ja
metroloogilist lisamärgist, kas sellega on kaasas nõutud doku
mendid, juhised ja teave keeles, millest saavad kergesti aru selle
liikmesriigi lõppkasutajad, mille turul kaal kättesaadavaks
tehakse, ning kas tootja ja importija on täitnud vastavalt artikli
6 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 8 lõikes 3 sätestatud nõuded.

Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et artikli 1 lõike 2
punktides a–f loetletud otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaal
ei vasta I lisas sätestatud olulistele nõuetele, ei lase ta kaalu
turule enne, kui see on vastavusse viidud. Lisaks teavitab levitaja
tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi, kui kaal kujutab
endast ohtu.

Enne, kui turul tehakse kättesaadavaks kaal, mis ei ole ette
nähtud kasutamiseks artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud
otstarbel, kontrollivad levitajad, et tootja ja importija on täitnud
vastavalt artikli 6 lõigetes 5 ja 6 ning artikli 8 lõikes 3 sätes
tatud nõuded.
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3.
Levitajad tagavad, et sel ajal, kui artikli 1 lõike 2 punktides
a–f loetletud otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaal on nende
vastutusel, ei ohusta selle ladustamine ega transportimine kaalu
vastavust I lisas sätestatud olulistele nõuetele.
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3. PEATÜKK
KAALUDE VASTAVUS

Artikkel 12
Vastavuse eeldus

4.
Levitajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et kaal,
mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale
direktiivile, tagavad, et võetakse vajalikud parandusmeetmed, et
viia kaal nõuetega vastavusse, kõrvaldada kaal turult või võtta
tagasi. Kui kaal kujutab endast ohtu, teavitavad levitajad sellest
viivitamata nende liikmesriikide pädevaid asutusi, mille turul
nad kaalu kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad
mittevastavuse ja võetud parandusmeetmete kohta.

Kaalud, mis on vastavuses harmoneeritud standardite või nende
osadega, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, eelda
takse olevat vastavuses I lisas sätestatud oluliste nõuetega, mida
nimetatud standardid või nende osad käsitlevad.

Artikkel 13
Vastavushindamismenetlused

5.
Levitajad esitavad pädeva riikliku asutuse põhjendatud
nõudmisel talle kaalu vastavust tõendava teabe ja dokumentat
siooni paberil või elektrooniliselt. Levitajad teevad nimetatud
asutusega viimase nõudmisel koostööd nende poolt turule
lastud kaaluga kaasnevate ohtude kõrvaldamiseks võetavates
meetmetes.

1.
Kaalude vastavuse I lisas sätestatud olulistele nõuetele võib
tootja valikul kindlaks teha ühega kahest järgmisest vastavushin
damismenetlusest:

a) II lisa punktis 1 sätestatud moodul B, millele järgneb II lisa
punktis 2 sätestatud moodul D või II lisa punktis 4 sätes
tatud moodul F.

Artikkel 10
Tootja kohustuste kohaldamine importija ja levitaja suhtes
Käesoleva direktiivi kohaldamisel käsitatakse importijat või levi
tajat tootjana ning tema suhtes kohaldatakse artiklist 6 tulene
vaid tootja kohustusi, kui ta laseb kaalu turule oma nime või
kaubamärgi all või muudab juba turule lastud kaalu viisil, mis
võib mõjutada vastavust käesolevale direktiivile.

Moodul B ei ole kohustuslik nende kaalude puhul, mille töös
ei kasutata elektronseadiseid ja seadmeid ja mille koormus
mõõteseadises ei kasutata koormuse tasakaalustamiseks
vedrut. Nende kaalude puhul, mille suhtes ei kohaldata
moodulit B, kohaldatakse II lisa punktis 3 sätestatud
moodulit D1 või II lisa punktis 5 sätestatud moodulit F1;

b) II lisa punktis 6 sätestatud moodul G.
Artikkel 11
Ettevõtjate tuvastamine
Kaalude kohta, mida kasutatakse või mis on ette nähtud kasu
tamiseks artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel,
esitavad ettevõtjad turujärelevalveasutustele nõudmise korral
teabe, mille alusel on võimalik tuvastada järgmist:

a) ettevõtjad, kes on neile kaalusid tarninud;

2.
Lõikes 1 osutatud vastavushindamismenetluste alased
dokumendid ja kirjad koostatakse ühes selle liikmesriigi riigikee
les, kus kavatsetakse neid menetlusi läbi viia, või vastavalt artik
lile 19 teavitatud asutuse heakskiidetud keeles.

Artikkel 14
ELi vastavusdeklaratsioon
1.
ELi vastavusdeklaratsioon kinnitab, et I lisas sätestatud
olulised nõuded on täidetud.

b) ettevõtjad, kellele nemad on kaalusid tarninud.

Ettevõtjad peavad olema valmis esitama esimeses lõigus
osutatud teavet 10 aasta jooksul pärast seda, kui kaal neile
tarniti, ja 10 aasta jooksul pärast seda, kui nad ise kaalu tarnisid.

2.
ELi vastavusdeklaratsioon järgib IV lisas sätestatud näidise
ülesehitust, sisaldab II lisas sätestatud asjakohastes moodulites
määratletud elemente ning seda ajakohastatakse pidevalt. See
tõlgitakse keelde või keeltesse, mida nõuab liikmesriik, kus
kaal turule lastakse või turul kättesaadavaks tehakse.
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3.
Kui kaalu suhtes kohaldatakse enam kui üht ELi vastavus
deklaratsiooni ettenägevat liidu õigusakti, koostatakse üks neid
kõiki arvestav deklaratsioon. Deklaratsioon sisaldab teavet asja
omaste liidu õigusaktide kohta, sealhulgas nende aktide avalda
misviiteid.

4.
ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja
endale vastutuse kaalu vastavuse eest käesolevas direktiivis sätes
tatud nõuetele.

Artikkel 15
Vastavusmärgis
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Teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri kinnitab kas asutus
ise või tema juhiste järgi tootja või tema volitatud esindaja.

5.
CE-vastavusmärgise, metroloogilise lisamärgise ja teavi
tatud asutuse või asutuste identifitseerimisnumbri (-numbrite)
järele võib lisada muu märgise, mis osutab erilisele ohule või
kasutusviisile.

6.
Liikmesriigid tuginevad CE-vastavusmärgist käsitleva korra
nõuetekohase kohaldamise tagamiseks olemasolevatele mehha
nismidele ja võtavad märgise väärkasutamise korral vajalikud
meetmed.

Sellele, et artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel
kasutamiseks ette nähtud kaal vastab käesolevale direktiivile,
osutavad kaalule kinnitatud, artiklis 16 kirjeldatud CE-vastavus
märgis ja metroloogiline lisamärgis.

Kasutuspiirangu märk

Artikkel 16

Artikli 6 lõike 5 neljandas lõigus osutatud ja III lisa punktis 3
kirjeldatud märk tuleb kaalule kinnitada hästi nähtavalt ja püsi
valt.

Artikkel 18

CE-vastavusmärgise ja metroloogilise lisamärgise
üldpõhimõtted
1.
CE-vastavusmärgise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ)
nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud üldpõhimõtteid.

4. PEATÜKK
VASTAVUSHINDAMISASUTUSTEST TEAVITAMINE

Artikkel 19
2.
Metroloogiline lisamärgis koosneb suurest M-tähest ja selle
pealekandmise aastaarvu kahest viimasest numbrist, mida
ümbritseb ristkülik. Ristküliku kõrgus on võrdne CE-vastavus
märgise kõrgusega.

3.
Metroloogilise lisamärgise suhtes kohaldatakse mutatis
mutandis määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 30 sätestatud
üldpõhimõtteid.

Artikkel 17
CE-vastavusmärgise, metroloogilise lisamärgise ja muude
märgiste kinnitamise eeskirjad ja tingimused
1.
CE-vastavusmärgis ja metroloogiline lisamärgis kantakse
kaalule või selle andmeplaadile nähtaval, loetaval ja kustuta
matul viisil.

Teavitamine
Liikmesriigid teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike asutustest,
kes on volitatud kolmanda isikuna täitma vastavushindamisüle
sandeid käesoleva direktiivi alusel.

Artikkel 20
Teavitavad asutused
1.
Liikmesriigid määravad teavitava asutuse, kes vastutab
vastavushindamisasutuste hindamiseks ja nendest teavitamiseks
ning teavitatud asutuste jälgimiseks vajalike menetluste kehtes
tamise ja rakendamise eest, samuti artiklis 25 sätestatud nõuete
täitmise eest.

2.
Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 1 osutatud hinda
mist ja järelevalvet teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 tähen
duses ja sellega kooskõlas riiklik akrediteerimisasutus.

2.
CE-vastavusmärgis ja metroloogiline lisamärgis kinnita
takse kaalule enne selle turule laskmist.

3.
Metroloogiline lisamärgis järgneb vahetult CE-vastavus
märgisele.

4.
CE-vastavusmärgise ja metroloogilise lisamärgise järele
märgitakse II lisas sätestatud tootmise kontrollietappi kaasatud
teavitatud asutuse või asutuste identifitseerimisnumber (-numb
rid).

3.
Kui teavitav asutus delegeerib või annab muul viisil edasi
lõikes 1 osutatud hindamise, teavitamise või jälgimise asutusele,
mis ei ole valitsusasutus, siis peab see asutus olema juriidiline
isik ja täitma mutatis mutandis artiklis 21 sätestatud nõudeid.
Lisaks peavad kõnealusel asutusel olema korraldused oma tege
vustest tulenevate kulude katmiseks.

4.
Teavitav asutus vastutab täielikult lõikes 3 osutatud
asutuse tegevuse eest.
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Artikkel 21
Nõuded teavitavale asutusele
1.
Teavitav asutus luuakse nii, et ei tekiks huvide konflikti
vastavushindamisasutustega.

2.
Teavitava asutuse tööd korraldatakse ja juhitakse nii, et
oleks tagatud ameti objektiivsus ja erapooletus.

3.
Teavitava asutuse töö korraldatakse nii, et vastavushinda
misasutusest teavitamisega seotud otsused tehakse pädeva isiku
poolt, kes ei viinud läbi hindamist.

4.
Teavitav asutus ei tohi pakkuda ega osutada teenuseid,
mida osutavad vastavushindamisasutused, ega nõustamistee
nuseid äriliselt või pakkudes konkurentsi.

5.

Teavitav asutus tagab saadud teabe konfidentsiaalsuse.

6.
Teavitaval asutusel peab oma ülesannete nõuetekohaseks
täitmiseks olema piisavalt pädevaid töötajaid.
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Asutust, mis kuulub ettevõtjate ühendusse või kutseliitu, mis
esindab ettevõtjaid, kes on seotud nende kaalude kavandamise,
tootmise, tarnimise, monteerimise, kasutamise või hooldami
sega, mida see hindab, võib pidada selliseks asutuseks tingimu
sel, et tõendatud on selle sõltumatus ning igasugune huvide
konflikti puudumine.

4.
Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushinda
misülesannete täitmise eest vastutavad töötajad ei tohi olla ei
hinnatavate kaalude kavandaja, tootja, tarnija, paigaldaja, ostja,
omanik, kasutaja ega hooldaja ega ühegi nimetatud isiku esin
daja. See ei välista vastavushindamisasutuse tegevuseks vajalike
hinnatavate kaalude kasutamist ega kaalude kasutamist isikli
kuks otstarbeks.

Vastavushindamisasutus, selle juhtkond ja vastavushindamisüle
sannete täitmise eest vastutavad töötajad ei tohi olla otseselt
seotud nende kaalude kavandamise, tootmise või valmistamise,
turustamise, paigaldamise, kasutamise või hooldusega ega esin
dada sellega tegelevat isikut. Nad ei tohi osaleda tegevuses, mis
võib seada kahtluse alla nende otsuste sõltumatuse ja usaldus
väärsuse vastavushindamistoimingutes, mille tegemiseks neist on
teavitatud. See kehtib eelkõige nõustamisteenuste puhul.

Vastavushindamisasutused tagavad, et nende tütarettevõtjate või
alltöövõtjate tegevus ei mõjuta vastavushindamistoimingute
konfidentsiaalsust, objektiivsust ja erapooletust.

Artikkel 22
Teavitavate asutuste teabekohustused
Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma vastavushindamisasu
tuste hindamise, nendest teavitamise ja teavitatud asutuste järe
levalve menetlustest, ning neis tehtud muudatustest.

5.
Vastavushindamisasutused ja nende töötajad teevad vasta
vushindamistoiminguid suurima erialase usaldusväärsuse ja
nõutava erialase tehnilise pädevusega ning ei allu ühelegi surve
avaldusele ega ahvatlusele, eelkõige rahalisele, mis võib nende
otsuseid või vastavushindamistoimingute tulemusi mõjutada,
eriti isikute või isikute rühmade suhtes, kes on huvitatud nime
tatud toimingute tulemustest.

Komisjon teeb kõnealuse teabe avalikkusele kättesaadavaks.

Artikkel 23
Nõuded teavitatud asutusele
1.
Teavituse esitamiseks peab vastavushindamisasutus
vastama lõigetes 2 kuni 11 sätestatud nõuetele.

2.
Vastavushindamisasutus peab olema asutatud vastavalt
liikmesriigi õigusele ning olema õigusvõimeline isik.

3.
Vastavushindamisasutus peab olema kolmandast isikust
asutus, mis on sõltumatu organisatsioonist või kaalust, mida
ta hindab.

6.
Vastavushindamisasutus peab olema võimeline täitma
temale II lisa alusel määratud vastavushindamisülesandeid,
mille täitmisega seoses on temast teavitatud, sõltumata sellest,
kas vastavushindamisasutus täidab neid ise või täidetakse neid
tema nimel ja vastutusel.

Vastavushindamisasutuse käsutuses peab olema alati kõigile
kaalude liikidele või -kategooriatele, millega seoses temast on
teavitatud, ning kõigile vastavushindamismenetlustele vastavad
järgmised vahendid:

a) töötajad, kellel on tehnilised teadmised ning piisav asjako
hane kogemus vastavushindamisülesannete täitmiseks;
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b) menetluste kirjeldused, mille kohaselt vastavushindamist
tehakse ning mis tagavad läbipaistvuse ning nende menet
luste kordamise võimaluse. Asutusel on asjakohased tegevus
põhimõtted ja menetlused, kus eristatakse ülesandeid, mida
ta täidab teavitatud asutusena, ja muud tegevust;

c) menetlused tegevuseks, mille raames võetakse asjakohaselt
arvesse ettevõtja suurust, tegutsemisvaldkonda, tema struk
tuuri, kõnealuse kaalu tehnoloogia keerukuse astet ning
seda, kas tegemist on mass- või seeriatootmisega.

Vastavushindamisasutusel peavad olema vajalikud vahendid
vastavushindamistoimingute nõuetekohase teostamisega seotud
tehniliste ja haldusülesannete täitmiseks ning juurdepääs vajali
kule varustusele ja vahenditele.

29.3.2014

9.
Vastavushindamisasutus sõlmib vastutuskindlustuslepingu,
välja arvatud juhul, kui vastutust kannab riik vastavalt siseriik
likule õigusele või kui vastavushindamise eest vastutab otseselt
liikmesriik ise.

10.
Vastavushindamisasutuse töötajad hoiavad ametisaladust
teabe osas, mis on saadud II lisa või selle rakendamiseks kehtes
tatud siseriikliku õiguse sätte kohaselt täidetud ülesannete
käigus, välja arvatud teabevahetus selle liikmesriigi pädevate
asutustega, kus asutus tegutseb. Tagatakse omandiõiguste kaitse.

11.
Vastavushindamisasutused osalevad asjakohases standar
dimistöös ja asjakohaste liidu ühtlustamisaktide alusel loodud
teavitatud asutuste koordineerimisrühma töös või tagavad, et
nende vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavad
töötajad on sellisest tegevusest teadlikud, ning rakendavad nime
tatud rühma töö tulemusena koostatud haldusotsuseid ja -doku
mente üldiste suunistena.

Artikkel 24

7.
Vastavushindamisülesannete teostamise eest vastutavatel
töötajatel peavad olema järgmised oskused:

Nõuetelevastavuse eeldamine teavitatud asutuse puhul

a) põhjalik tehniline ja kutsealane väljaõpe, mis hõlmab kõiki
vastavushindamistoiminguid, millega seoses nimetatud vasta
vushindamisasutusest on teavitatud;

Kui vastavushindamisasutus tõendab, et ta vastab sellistes asja
kohastes harmoneeritud standardites või nende osades sätes
tatud kriteeriumidele, mille viitenumbrid on avaldatud Euroopa
Liidu Teatajas, eeldatakse tema vastavust artiklis 23 sätestatud
nõuetele kohaldatavate harmoneeritud standarditega hõlmatud
nõuete ulatuses.

b) piisavad teadmised nende poolt tehtavate hindamistoimin
gute nõuetest ning hindamistoimingute tegemiseks kohased
oskused;

c) I lisas sätestatud oluliste nõuete, kohaldatavate harmonee
ritud standardite ning liidu ühtlustamisaktide ja siseriiklike
õigusnormide asjakohaste sätete piisav tundmine ja mõist
mine;

Artikkel 25
Teavitatud asutuse alltöövõtjad ja tütarettevõtjad
1.
Kui teavitatud asutus sõlmib vastavushindamisega seotud
ülesannete täitmiseks lepingu või teeb selle ülesandeks tütaret
tevõtjale, tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab artiklis
23 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest teavitavale asutusele.

2.
Teavitatud asutus vastutab täielikult oma alltöövõtjate ja
tütarettevõtjate täidetud ülesannete eest, olenemata sellest, kus
nad asuvad.

d) oskus koostada sertifikaate, protokolle ja aruandeid, mis
tõestavad hindamistoimingute läbiviimist.

3.
Alltöövõtjat või tütarettevõtjat võib kasutada ainult kliendi
nõusolekul.

8.
Tuleb tagada vastavushindamisasutuste, nende juhtkonna
ja vastavushindamisülesannete täitmise eest vastutavate töötajate
erapooletus.

4.
Teavitatud asutus hoiab teavitavatele asutustele kättesaa
davana dokumente, mis puudutavad alltöövõtja või tütarette
võtja kvalifikatsiooni hindamist ja nende tehtud tööd II lisa
alusel.

Artikkel 26
Vastavushindamisasutuse juhtkonna ja vastavushindamisülesan
nete täitmise eest vastutavate töötajate tasu suurus ei tohi
sõltuda tehtud hindamistoimingute arvust ega nende tulemus
test.

Teavitamise taotlus
1.
Vastavushindamisasutus esitab teavitamistaotluse selle liik
mesriigi teavitavale asutusele, mille territooriumil ta asub.
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2.
Teavitamise taotlusele lisatakse vastavushindamistoimin
gute, vastavushindamismooduli või -moodulite ja kaalu või
kaalude kirjeldus, millega tegelemiseks ta väidab end pädev
olevat, ning riikliku akrediteerimisasutuse väljastatud akreditee
rimistunnistus (kui selline on olemas), milles kinnitatakse, et
vastavushindamisasutus vastab artiklis 23 sätestatud nõuetele.

3.
Kui vastavushindamisasutus ei saa akrediteerimistunnistust
esitada, esitab ta teavitavale asutusele dokumendid, mille alusel
saab vastavust artiklis 23 sätestatud nõuetele kontrollida,
tunnustada ja korrapäraselt jälgida.

Artikkel 27
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Artikkel 28
Identifitseerimisnumber ja loetelu teavitatud asutustest
1.
Komisjon määrab teavitatud asutusele identifitseerimis
numbri.

Komisjon määrab üheainsa identifitseerimisnumbri, isegi kui
asutuse kohta esitatakse teavitus mitme erineva liidu õigusakti
alusel.

2.
Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks käesoleva direk
tiivi alusel teavitatud asutuste loetelu, mis sisaldab ka asutustele
määratud identifitseerimisnumbreid ja toiminguid, mille teosta
miseks neist on teavitatud.

Teavitamismenetlus
1.
Teavitavad asutused võivad teavitada ainult artiklis 23
sätestatud nõuetele vastavatest vastavushindamisasutustest.

2.
Nad kasutavad komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitami
seks komisjoni väljatöötatud ja tema hallatavat elektroonilist
teavitamise vahendit.

3.
Teavitus sisaldab täielikku ülevaadet vastavushindamistege
vustest, vastavushindamismoodulist või -moodulitest ja asjaoma
sest kaalust või asjaomastest kaaludest ning asjakohase pädevuse
kinnitusest.

4.
Kui teavitus ei põhine artikli 26 lõikes 2 osutatud akredi
teerimistunnistusel, esitab teavitav asutus komisjonile ja teistele
liikmesriikidele dokumentaalsed tõendid, mis kinnitavad, et
vastavushindamisasutus on pädev ja et on kehtestatud asutuse
korrapärast järelevalvet tagav kord, millega tagatakse ka edaspidi
vastavus artiklis 23 sätestatud nõuetele.

Komisjon tagab, et loetelu ajakohastatakse.

Artikkel 29
Teavituse muutmine
1.
Kui teavitav asutus on tuvastanud või talle on teatatud, et
teavitatud asutus ei vasta enam artiklis 23 sätestatud nõuetele
või et ta ei ole oma kohustusi täitnud, siis piirab teavitav asutus
teavitust, peatab teavituse või tühistab selle, sõltuvalt nõuetele
mittevastavuse või kohustuste täitmata jätmise tõsidusest. Ta
teatab sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

2.
Juhul kui teavitust piiratakse, see peatatakse või tühista
takse või kui teavitatud asutus on lõpetanud oma tegevuse,
astub teavitav liikmesriik vajalikud sammud tagamaks, et kõne
aluse asutuse dokumente menetleks mõni teine teavitatud asutus
või et need oleks nõudmisel kättesaadavad teavitavatele ja turu
järelevalveasutustele.

Artikkel 30
5.
Asjaomane asutus võib tegutseda teavitatud asutusena
ainult juhul, kui komisjon või teised liikmesriigid ei ole esitanud
vastuväiteid kas kahe nädala jooksul pärast teavitamist – kui
kasutatakse akrediteerimistunnistust – või kahe kuu jooksul
pärast teavitamist – kui akrediteerimist ei kasutata.

Teavitatud asutuste pädevuse vaidlustamine
1.
Komisjon uurib igat juhtumit, mille puhul tal on kahtlus
või tema tähelepanu juhitakse kahtlusele, et teavitatud asutus ei
ole enam pädev või et teavitatud asutus ei täida enam talle
esitatud nõudeid ja ülesandeid.

Ainult sellist asutust käsitatakse käesoleva direktiivi mõistes
teavitatud asutusena.

2.
Teavitav liikmesriik esitab komisjonile viimase nõudmisel
kogu teabe seoses teavituse alusega või asjaomase teavitatud
asutuse pädevuse säilimisega.

6.
Teavitav asutus teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike
kõigist edaspidistest olulistest teavituse muudatustest.

3.
Komisjon tagab, et tundlikku teavet, mille ta oma uurimise
käigus on kogunud, käsitatakse konfidentsiaalsena.
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4.
Kui komisjon on veendunud, et teavitatud asutus ei täida
või on lakanud täitmast teavitamise aluseks olevaid nõudeid,
võtab ta vastu rakendusakti, milles nõutakse, et teavitav liikmes
riik võtaks parandusmeetmed, sealhulgas tühistaks vajadusel
teavituse.

Kõnealune rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 41
lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusega.

Artikkel 31
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Artikkel 33
Teavitatud asutuste teabekohustus
1.

Teavitatud asutus teavitab teavitavat asutust järgmisest:

a) sertifikaadi andmisest keeldumine, selle piiramine, peatamine
või tühistamine;

b) teavituse sihtvaldkonda või tingimusi mõjutavad asjaolud;

Teavitatud asutuste töökohustused
1.
Teavitatud asutused teostavad vastavushindamist koos
kõlas II lisas sätestatud vastavushindamismenetlustega.
c) turujärelevalveasutustelt saadud teabenõuded vastavushinda
mistoimingute kohta;
2.
Vastavushindamistoiminguid tehakse tasakaalustatud viisil,
ettevõtjaid liigselt koormamata. Vastavushindamisasutused
võtavad oma ülesannete täitmise käigus arvesse ettevõtja
suurust, tegutsemisvaldkonda, tema struktuuri, kõnealuse
kaalutehnoloogia keerukusastet ning seda, kas tegemist on
mass- või seeriatootmisega.

Seejuures järgivad nad siiski rangusastet ja kaitsetaset, mida
nõutakse, et tagada kaalu vastavus käesolevale direktiivile.

3.
Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei ole järginud I lisas
sätestatud olulisi nõudeid või vastavaid harmoneeritud standar
deid või muid tehnilisi spetsifikatsioone, nõuab ta kõnealuselt
tootjalt asjakohaste parandusmeetmete võtmist ega väljasta
vastavustunnistust.

d) nõudmise korral vastavushindamistoimingud, mida nad
teavituse sihtvaldkonnas on teinud, ja muu tegevus, seal
hulgas piiriülene tegevus ja alltöövõtt.

2.
Teavitatud asutused esitavad teistele käesoleva direktiivi
alusel teavitatud, sarnase vastavushindamistegevuse ja samade
kaaludega tegelevatele asutustele asjakohase teabe negatiivsete
ja taotluse korral ka positiivsete vastavushindamistulemuste
kohta.

Artikkel 34
Kogemuste vahetus

4.
Kui teavitatud asutus avastab pärast tunnistuse väljastamist
vastavuse järelevalve käigus, et kaal ei vasta enam nõuetele,
nõuab ta tootjalt parandusmeetmete võtmist ja vajaduse korral
peatab või tühistab tunnistuse.

Komisjon korraldab kogemuste vahetuse liikmesriikide teavitus
poliitika eest vastutavate riiklike asutuste vahel.

Artikkel 35
5.
Kui parandusmeetmeid ei võeta või neil ei ole soovitud
mõju, siis teavitatud asutus kas piirab tunnistust, peatab selle või
tunnistab kehtetuks.

Teavitatud asutuste töö koordineerimine
Komisjon tagab, et käesoleva direktiivi alusel teavitatud asutuste
tegevus põhineb asjakohasel koordineerimisel ja koostööl ning
toimub valdkondlike või valdkondade üleste teavitatud asutuste
rühma või rühmade kujul.

Artikkel 32
Teavitatud asutuste otsuste vaidlustamine
Liikmesriigid tagavad, et on olemas menetlus teavitatud asutuste
otsuste vaidlustamiseks.

Liikmesriigid tagavad nende poolt teavitatud asutuste osalemise
nimetatud rühma või rühmade töös otseselt või määratud esin
dajate vahendusel.
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võtavad turujärelevalveasutused kõik asjakohased ajutised meet
med, et keelata või piirata kaalu kättesaadavaks tegemist nende
riigisisesel turul, kaal turult kõrvaldada või tagasi võtta.

Artikkel 36
Liidu turujärelevalve ja liidu turule sisenevate kaalude
kontroll
Käesoleva direktiivi artikliga 1 hõlmatud kaalude suhtes kohal
datakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 15 lõiget 3 ja artikleid
16 kuni 29.

Artikkel 37
Menetlus kaalude jaoks, mis kujutavad endast ohtu riiklikul
tasandil
1.
Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on piisavalt
põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääv
kaal kujutab ohtu käesolevas direktiivis käsitletud avaliku huvi
kaitse aspektidele, siis viivad nad läbi asjaomase kaalu hinda
mise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud asjako
haseid nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalve
asutustega sel eesmärgil vajaduse korral koostööd.

Kui esimeses lõigus nimetatud hindamise tulemusena on turu
järelevalveasutused arvamusel, et kaal ei vasta käesolevas direk
tiivis sätestatud nõuetele, nõuavad nad viivitamata asjaomaselt
ettevõtjalt, et see võtaks parandusmeetmeid kaalu nimetatud
nõuetega vastavusse viimiseks, kõrvaldaks selle turult või võtaks
tagasi mõistliku aja jooksul, mille nad riski laadi arvestades
määravad.

Turujärelevalveasutused teavitavad sellest asjaomast teavitatud
asutust.

Käesoleva lõike teises lõigus osutatud meetmete suhtes kohalda
takse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

2.
Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus
ei piirdu üksnes nende liikmesriigi territooriumiga, siis teavi
tavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamistulemustest
ja meetmetest, mille võtmist nad on ettevõtjalt nõudnud.

3.
Ettevõtja tagab, et kõigi asjaomaste, tema poolt liidu turul
kättesaadavaks tehtud kaalude suhtes võetakse kõik vajalikud
parandusmeetmed.

Turujärelevalveasutused teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi
liikmesriike kõnealustest meetmetest.

5.
Lõike 4 teises lõigus osutatud teave sisaldab kõiki olemas
olevaid andmeid, eelkõige mittevastava kaalu tuvastamiseks vaja
likku teavet, kaalu päritolu, väidetava mittevastavuse ja kaasneva
riski laadi, võetud siseriiklike meetmete laadi ja kestust, samuti
asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused
näitavad eelkõige, kas mittevastavuse põhjus on:

a) kaalu mittevastavus käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele,
mis käsitlevad avaliku huvi kaitse aspekte; või

b) esinevad puudused artiklis 12 osutatud harmoneeritud stan
dardites, mille alusel vastavust eeldatakse.

6.
Liikmesriigid, kes ei ole käesoleva artikli kohase menetluse
algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike
võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast
teabest seoses asjaomase kaalu mittevastavusega ning juhul, kui
nad ei ole nõus vastuvõetud siseriikliku meetmega, esitavad oma
vastuväited.

7.
Kui kolme kuu jooksul lõike 4 teises lõigus osutatud teabe
kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud
vastuväiteid seoses menetluse algatanud liikmesriigi ajutise meet
mega, loetakse meede põhjendatuks.

8.
Liikmesriigid tagavad, et asjaomase kaalu suhtes võetakse
viivitamata asjakohased piiravad meetmed, näiteks kaalu kõrval
damine turult.

Artikkel 38
Liidu kaitsemenetlus

4.
Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus
osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid,

1.
Kui artikli 37 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse lõpp
edes esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui
komisjon on seisukohal, et siseriiklik meede on vastuolus liidu
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õigusaktidega, alustab komisjon viivitamata konsultatsioone liik
mesriikidega ja asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga ning annab siseriikli
kule meetmele hinnangu. Hindamise tulemuste põhjal võtab
komisjon vastu rakendusakti, milles sedastatakse, kas siseriiklik
meede on õigustatud või mitte.

Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning
edastab selle viivitamata neile ja asjaomas(t)ele ettevõtja(te)le.

29.3.2014

Käesoleva lõike esimeses lõigus nimetatud rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 41 lõikes 3 osutatud kontrolli
menetlusega.

5.
Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele
ning edastab selle viivitamata neile ja asjaomas(t)ele ettevõt
ja(te)le.

Artikkel 40
2.
Kui leitakse, et siseriiklik meede on õigustatud, võtavad
kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada nõuetele mitte
vastava kaalu kõrvaldamine oma turult, ja teavitavad sellest
komisjoni. Kui leitakse, et siseriiklik meede ei ole õigustatud,
tühistab asjaomane liikmesriik selle meetme.

3.
Kui leitakse, et siseriiklik meede on õigustatud ning kaalu
mittevastavust põhjendatakse käesoleva direktiivi artikli 37 lõike
5 punktis b osutatud harmoneeritud standardites esinevate
puudustega, kohaldab komisjon määruse (EL) nr 1025/2012
artiklis 11 sätestatud menetlust.

Vormiline mittevastavus
1.
Ilma et see piiraks artikli 37 kohaldamist, nõuab liikmes
riik asjakohaselt ettevõtjalt nõuete rikkumise lõpetamist pärast
seda, kui ta on avastanud ühe järgmisest:

a) CE-vastavusmärgis või metroloogiline lisamärgis on kinni
tatud määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 30 või käesoleva
direktiivi artiklit 17 rikkudes;

b) CE-vastavusmärgist ega metroloogilist lisamärgist ei ole
kinnitatud;
Artikkel 39
Vastavuses olevad kaalud, mis kujutavad endast ohtu
1.
Kui liikmesriik leiab pärast artikli 37 lõike 1 kohast hinda
mist, et kaal, mis vastab käesoleva direktiivi nõuetele, kujutab
endast siiski ohtu avaliku huvi kaitse aspektidele, nõuab ta asja
omaselt ettevõtjalt, et see võtaks asjakohaseid meetmeid taga
maks, et selline kaal ei kujutaks endast turule laskmisel enam
ohtu, et ettevõtja kõrvaldaks selle turult või võtaks tagasi mõist
liku aja jooksul, mille liikmesriik riski laadi arvestades määrab.

2.
Ettevõtja tagab, et kõigi asjaomaste tema poolt liidu turul
kättesaadavaks tehtud kaalude suhtes võetakse parandusmeet
meid.

c) artikli 6 lõikes 5 ette nähtud silte ei ole kaalule kinnitatud
või on need kaalule kinnitatud artikli 6 lõiget 5 rikkudes;

d) teavitatud asutuse (kui kõnealune asutus on kaasatud toot
mise kontrollietappi) identifitseerimisnumber on kinnitatud
artikli 17 sätteid rikkudes või seda ei ole kinnitatud;

e) ELi vastavusdeklaratsiooni ei ole koostatud;

f) ELi vastavusdeklaratsioon ei ole koostatud õigesti;
3.
Liikmesriik teavitab sellest viivitamata komisjoni ja teisi
liikmesriike. Kõnealune teave peab sisaldama kõiki olemasole
vaid andmeid, eelkõige mittevastava kaalu tuvastamiseks vaja
likku teavet, kaalu päritolu ja tarneahelat, kaasneva riski laadi
ning võetud siseriiklike meetmete laadi ja kestust.

4.
Komisjon alustab viivitamata konsultatsioone liikmesrii
kidega ja asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga ning annab hinnangu
võetud siseriiklikele meetmetele. Nimetatud hinnangu tulemuste
põhjal otsustab komisjon rakendusaktidega, kas siseriiklikud
meetmed on õigustatud või mitte, ning teeb vajaduse korral
ettepaneku asjakohaste meetmete võtmiseks.

g) tehniline dokumentatsioon ei ole kättesaadav või on
puudulik;

h) artikli 6 lõikes 6 või artikli 8 lõikes 3 nimetatud teave on
puudu, vale või puudulik;

i) artiklis 6 või artiklis 8 sätestatud haldusnõuded ei ole täide
tud.
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2.
Kui lõikes 1 osutatud rikkumine jätkub, võtab asjaomane
liikmesriik asjakohaseid meetmeid, et piirata või keelata kaalu
turul kättesaadavaks tegemist, või tagab, et kaal turult eemalda
takse või tagasi võetakse.

6. PEATÜKK
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tegemist on nimetatud direktiiviga vastavuses olevate kaaludega,
mis lasti turule enne 20. aprilli 2016.

Direktiivi 2009/23/EÜ alusel välja antud sertifikaadid kehtivad
käesoleva direktiivi alusel.

KOMITEE, ÜLEMINEKU- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 41

Artikkel 44

Komiteemenetlus

Ülevõtmine

1.
Komisjoni abistab mitteautomaatkaalude komitee. Nime
tatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähendu
ses.

1.
Hiljemalt 19. aprilliks 2016 võtavad liikmesriigid vastu ja
avaldavad artikli 2 punktide 3–19, artiklite 6–17, 19–43 ning II,
III ja IV lisa järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid. Nad
edastavad nende meetmete teksti viivitamata komisjonile.

2.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL)
nr 182/2011 artiklit 4.

Nad kohaldavad neid meetmeid alates 20. aprillist 2016.

3.
Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL)
nr 182/2011 artiklit 5.

4.
Komisjon konsulteerib komiteega kõigis küsimustes, mille
puhul on määruse (EL) nr 1025/2012 või muude liidu õigus
aktide kohaselt nõutav konsulteerimine valdkondlike eksperti
dega.

Komitee võib lisaks käsitleda kõiki muid käesoleva direktiivi
kohaldamisega seotud küsimusi, mida võib kodukorra kohaselt
tõstatada eesistuja või liikmesriigi esindaja.

Kui liikmesriigid need meetmed vastu võtavad, lisavad nad
nendesse meetmetesse või nende meetmete ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Samuti lisavad
liikmesriigid märkuse, et kehtivates õigus- ja haldusnormides
esinevaid viiteid käesoleva direktiiviga kehtetuks tunnistatud
direktiividele käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile. Sellise
viitamise viisi ning vastava märkuse sõnastuse näevad ette liik
mesriigid.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike
õigusnormide teksti.

Artikkel 45
Artikkel 42
Karistused
Liikmesriigid sätestavad eeskirjad käesoleva direktiivi kohaselt
võetud siseriiklike õigusaktide ettevõtjate poolse rikkumise
korral kohaldatavate karistuste kohta ning võtavad kõik vaja
likud meetmed, et tagada nende jõustamine. Kõnealused
eeskirjad võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste
eest.

Kehtetuks tunnistamine
Direktiiv 2009/23/EÜ, mida on muudetud V lisa A osas loet
letud õigusaktidega, tunnistatakse kehtetuks alates 20. aprillist
2016, ilma et see piiraks liikmesriike nende kohustuste täitmisel,
mis on seotud siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevadega
ning V lisa B osas esitatud direktiivide kohaldamise kuupäeva
dega.

Ettenähtud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed
ja hoiatavad.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena
käesolevale direktiivile ning neid loetakse vastavalt VI lisas
esitatud vastavustabelile.

Artikkel 43

Artikkel 46

Üleminekusätted

Jõustumine ja kohaldamine

Liikmesriigid ei takista direktiiviga 2009/23/EÜ hõlmatud
kaalude turul kättesaadavaks tegemist ega kasutuselevõttu, kui

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Artiklit 1, artikli 2 punkte 1 ja 2, artikleid 3, 4, 5 ja 18 ning I, V ja VI lisa kohaldatakse alates 20. aprillist
2016.
Artikkel 47
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 26. veebruar 2014

Euroopa Parlamendi nimel
president

Nõukogu nimel
eesistuja

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS
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I LISA
OLULISED NÕUDED
Kasutatakse Rahvusvahelise Legaalmetroloogia Organisatsiooni terminoloogiat.
Eelmärkused
Artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel kasutatava mitme näidiku või trükiseadisega kaalu või selliste seadme
tega ühendatud kaalu puhul, kui olulistele nõuetele vastav osa kaalust trükib või registreerib kaalumise tulemusi õigesti ja
kustumiskindlalt ja tulemused on nähtavad mõlemale osapoolele, ei kehti olulised nõuded nende seadiste kohta, mis
dubleerivad kaalumise tulemusi ega mõjuta kaalude õiget tööd. Jaemüügil kasutatavate kaalude puhul peavad siiski kõik
müüja ja ostja poole suunatud kuvarid ning trükiseadised vastama olulistele nõuetele.
Metroloogilised nõuded
1.

Massiühikud
Tuleb kasutada kehtivaid massiühikuid nõukogu 20. detsembri 1979. aasta direktiivis 80/181/EMÜ (mõõtühikuid
käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (1) määratletud tähenduses.
Selle tingimuse järgimise korral lubatakse kasutada järgmisi massiühikuid:
a) SI ühikud: kilogramm, mikrogramm, milligramm, gramm, tonn;
b) inglise süsteemi ühik: apteegiunts (väärismetallide kaalumiseks);
c) muu SI-väline ühik: meetermõõdustikuline karaat (vääriskivide kaalumiseks).
Kaalude puhul, kus kasutatakse eespool märgitud inglise süsteemi massiühikut, tuleb järgnevalt esitatavad asjako
hased olulised nõuded lihtinterpolatsiooni abil väljendada nimetatud ühikuna.

2.

Täpsusklassid

2.1.

Kehtestatakse järgmised täpsusklassid:
a) I erib) II kõrgem
c) III keskmine
d) IIII tavaNendele klassidele vastavad nõuded on esitatud tabelis 1.
Tabel 1
Täpsusklassid
Klass

Taatlusskaala jaotise väärtus (e)

Taatlusskaala jaotiste arv
n = ((Max)/(e))

Alumine mõõtepiir (Min)
Miinimumväärtus

Miinimumväärtus

Maksimumväärtus

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

—

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

100

10 000

5g ≤ e

20 e

500

10 000

5g ≤ e

10 e

100

1 000

III

IIII

(1) EÜT L 39, 15.2.1980, lk 40.
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Nende II ja III klassi kaalude puhul, mida kasutatakse veotariifide määramiseks, vähendatakse alumist mõõtepiiri 5
e-ni.
2.2.

Skaalajaotiste väärtus

2.2.1. Tegeliku skaala jaotise väärtus (d) ja taatlusskaala jaotise väärtus (e) peavad olema:
1 × 10k, 2 × 10k, või 5 × 10k massiühikut,
kus k on mis tahes täisarv, kaasa arvatud null.
2.2.2. Kaalude puhul, millel ei ole lisanäidikut, on:
d = e.
2.2.3. Lisanäidikuga kaalude puhul kehtivad järgmised tingimused:
e = 1 × 10k g;
d < e ≤ 10 d.
Neid tingimusi ei kohaldata tingimusele d < 10–4 g vastavate I klassi kaalude puhul, kus e = 10–3 g.
3.

Liigitus

3.1.

Ühepiirkonnalised kaalud
Lisanäidikuga varustatud kaalud kuuluvad I või II klassi. Nende kaalude puhul leitakse nende kahe klassi alumise
mõõtepiiri miinimumväärtus tabelist 1, asendades tulbas 3 taatlusskaala jaotise väärtuse (e) tegeliku skaala jaotise
väärtusega (d).
Kui d < 10–4 g, võib I klassi kaalude ülemine mõõtepiir olla väiksem kui 50 000 e.

3.2.

Mitmepiirkonnalised kaalud
Mitu mõõtepiirkonda on lubatud, kui need on kaalul selgesti näidatud. Iga mõõtepiirkond liigitatakse punkti 3.1
kohaselt. Kui mõõtepiirkonnad kuuluvad erinevatesse täpsusklassidesse, peab kaal vastama kõige karmimatele
nende nõuete hulgast, mida neile täpsusklassidele esitatakse.

3.3.

Liitpiirkonnalised kaalud

3.3.1. Ühepiirkonnalisel kaalul võib olla mitu osamõõtepiirkonda (liitpiirkonnaline kaal).
Liitpiirkonnalisel kaalul ei tohi olla lisanäidikut.
3.3.2. Liitpiirkonnalise kaalu iga osamõõtepiirkonda i iseloomustab selle:
— taatlusskaala jaotise väärtus ei

e(i +

— ülemine mõõtepiir Maxi

Maxr = Max

— alumine mõõtepiir Mini

Mini = Max (i –
ja Min1 = Min

1)

> ei

1)

kus:
i = 1, 2, … r,
i = osamõõtepiirkonna järjenumber,
r = osamõõtepiirkondade arv.
Kõik mõõtepiirid väljendavad netomassi, olenemata kasutatava taara massist.
3.3.3. Osamõõtepiirkondi liigitatakse tabeli 2 kohaselt. Kõik osamõõtepiirkonnad peavad kuuluma samasse täpsusklassi,
mis on ka asjakohase kaalu täpsusklassiks.
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Tabel 2
Liitpiirkonnalised kaalud

i = 1, 2, … r
i = osamõõtepiirkonna järjenumber
r = osamõõtepiirkondade arv
Alumine mõõtepiir (Min)
Klass

Taatlusskaala jaotise väärtus (e)

Miinimumväärtus

Taatlusskaala jaotiste arv
Miinimumväärtus (1)

Maksimumväärtus

n ¼ ððMaxi Þ=ðeðiþ1Þ ÞÞ

n ¼ ððMaxi Þ=ðei ÞÞ

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

—

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

50

1 000

(1) Kui i = r, rakendatakse tabeli 1 vastava tulba nõudeid, kusjuures e asendatakse er-ga.

4.

Täpsus

4.1.

Artiklis 13 ette nähtud menetluste rakendamisel ei tohi näidu viga ületada tabelis 3 märgitud näidu lubatud
piirviga. Digitaalnäidu puhul tuleb näidu viga parandada ümardusvea võrra.
Lubatud piirvead kehtivad kõigi võimalike koormuste neto- ja taaraväärtuste puhul, välja arvatud arvestuslik
taaraväärtus.
Tabel 3
Lubatud piirvead
Koormus
I klass

II klass

III klass

IIII klass

Lubatud piirviga

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m
≤ 200 000 e

5 000 e < m
≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m
≤ 100 000 e

2 000 e < m
≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

Kaalu kasutamisel on lubatud piirvead kaks korda suuremad kui punktis 4.1 määratud lubatud piirvead.

5.

Kaaluga saadavad mõõtmistulemused peavad olema korratavad ning muude näidikutega kaalude ja teiste tasakaa
lustusmeetodite abil reprodutseeritavad.
Mõõtmistulemused peavad piisavalt vähe olenema koormuse asendist koormuskanduril.

6.

Kaal peab reageerima väikestele koormuse muutustele.

7.

Mõjurid ja toimeaeg

7.1.

II, III ja IIII klassi kaalud, mis on ette nähtud töötamiseks ka kaldasendis, peavad olema piisavalt vähe tundlikud
kalde suhtes, mis võib esineda tavakasutamisel.

7.2.

Kaalud peavad vastama metroloogianõuetele tootja piiritletud temperatuurivahemikus. See vahemik on vähemalt:
a) 5 °C I klassi kaalude puhul;
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b) 15 °C II klassi kaalude puhul;
c) 30 °C III ja IIII klassi kaalude puhul.
Kui tootja ei ole temperatuurivahemikku piiritlenud, on vahemik – 10 °C kuni + 40 °C.
7.3.

Võrgutoitel töötavad kaalud peavad vastama metroloogilistele nõuetele võrguvoolu parameetrite lubatud kõikumise
piirides.
Patareitoitel töötav kaal peab andma märku, kui pinge langeb alla lubatud taseme, ja sel juhul kas õigesti edasi
töötama või automaatselt välja lülituma.

7.4.

Kui e on väiksem kui 1 g, peavad elektronkaalud, välja arvatud need, mis kuuluvad I ja II klassi, kõrge suhtelise
õhuniiskuse juures nende töö ülemisel piirtemperatuuril vastama metroloogilistele nõuetele.

7.5.

II, III ja IIII klassi kaalu pikaajaline koormamine ei tohi arvestatavalt mõjutada koormatud kaalu näitu ja nullnäitu
kohe pärast koormuse eemaldamist.

7.6.

Muudes tingimustes peab kaal kas õigesti edasi töötama või automaatselt välja lülituma.

Väliskujundus ja konstruktsioon
8.

Üldnõuded

8.1.

Kaalu väliskujundus ja konstruktsioon peab olema selline, et õigel kasutamisel ja ülesseadmisel ning ettenähtud
keskkonnas kasutamisel selle metroloogilised omadused säilivad. Massi väärtus peab olema näidatud.

8.2.

Häirete puhul ei tohi elektronkaal näidata olulistest riketest mõjutatud tulemusi või peab kaal need rikked auto
maatselt avastama ja neile osutama.
Olulise rikke automaatsel avastamisel peab elektronkaal andma nähtavat või kuuldavat signaali, kuni kasutaja
parandab rikke või rike kaob.

8.3.

Punktide 8.1 ja 8.2 nõudeid tuleb kestvalt järgida mõistliku aja jooksul, silmas pidades kaalu kavatsetavat kasu
tamist.
Digitaalelektronseadiste ja -seadmete puhul tuleb alati küllaldaselt kontrollida mõõtmisseadise, näidiku ning andme
salvestus- ja -edastussüsteemi õiget tööd.
Olulise püsihälbe automaatsel avastamisel peab elektronkaal andma nähtavat või kuuldavat signaali, kuni kasutaja
parandab rikke või rike kaob.

8.4.

Kui elektronkaaluga on sobiva liidese abil ühendatud välisseade, ei tohi see halvendada kaalu metroloogilisi
omadusi.

8.5.

Kaaludel ei tohi olla omadusi, mis võiksid soodustada nende ärakasutamist pettuseks, ning ettekavatsemata väär
kasutamise võimalus peab olema minimaalne. Osad, mida kasutaja ei tohi demonteerida ja reguleerida, peavad
olema sellise tegevuse eest kaitstud.

8.6.

Kaalude väliskujundus peab võimaldama hõlpsat käesoleva direktiivi järgset kohustuslikku kontrolli.

9.

Kaalumistulemuste ja muude kaalumisandmete näitamine
Kaalumistulemusi ja muid kaalumisandmeid tuleb näidata vigadeta, ühetähenduslikult ja eksitamist välistavalt ning
näidik peab võimaldama tavalistes kasutamistingimustes näitu hõlpsalt lugeda.
Käesoleva lisa punktis 1 märgitud ühikute nimetused ja tähised peavad vastama direktiivi 80/181/EMÜ normidele,
millele on lisatud meetermõõdustikulise karaadi tähis „ct”.
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Kaal ei tohi näidata rohkem kui ülemine mõõtepiir (Max) pluss 9 e.
Lisanäidik võib asuda ainult kümnendmärgi järel. Laiendatud skaalaga näidikut võib kasutada ainult ajutiselt ja selle
töötamise ajal tuleb printimine peatada.
Kaalu lisanäidud on lubatud tingimusel, et neid ei ole võimalik segamini ajada põhinäitudega.
10.

Kaalumistulemuste ja muude kaalumisandmete väljatrükkimine
Väljatrükitud tulemused peavad olema vigadeta, hästi loetavad ja ühetähenduslikud. Trükikiri peab olema selge,
loetav ning kustumis- ja kulumiskindel.

11.

Loodimine
Kui see on vajalik, võib kaalu varustada loodimisseadise ja loodinäidikuga, mis on õige ülesseadmise võimaldami
seks piisavalt tundlikud.

12.

Nullimine
Kaalu võib varustada nullimisseadisega. Selline seadis peab võimaldama täpse nullseisu ega tohi põhjustada mõõt
misvigu.

13.

Taaraseadised ja arvestusliku taara seadised
Kaalul võib olla üks või mitu taaraseadist ja arvestusliku taara seadis. Taaraseadis peab võimaldama täpse nullseisu
ja tagama õige netomassi määramise. Arvestusliku taara seadise kasutamine peab tagama netomassi arvestusliku
väärtuse õige määramise.

14.

Lisanõuded kaupade avalikul otsemüügil kasutatavatele kaaludele ülemise mõõtepiiriga kuni 100 kg
Kaal, mis on ette nähtud kasutamiseks avalikul otsemüügil, peab näitama kogu olulist informatsiooni kaalumise
kohta ja hinda näitava kaalu puhul peab see ostjale selgesti näitama ostetava toote hinnakalkulatsiooni.
Kui kaal näitab müügihinda, peab hind olema täpne.
Hinda arvutav kaal peab näitama olulisi näitusid piisavalt kaua, et ostja jõuaks neid korralikult lugeda.
Muid funktsioone peale kaubaartiklite kaalumise ja hinna arvutamise võib hinda arvutav kaal täita ainult sel
tingimusel, kui kõik toimingutega seotud näidud trükitakse ostjale välja kviitungil või lipikul selgesti, ühemõtteliselt
ja ülevaatlikult.
Kaalul ei tohi olla omadusi, mis võiksid otseselt või kaudselt põhjustada näitusid, mis pole kergesti mõistetavad või
ühetähenduslikud.
Iga kaalu puhul peab ostjale olema tagatud, et selle puudulik töö ei põhjusta ostu-müügitehingutes vigu.
Lisanäidikud ja laiendatud skaalaga näidikud ei ole lubatud.
Lisaseadmed on lubatud ainult juhul, kui neid ei saa kasutada pettuseks.
Kui kaalud on sarnased jaemüügil tavaliselt kasutatavate kaaludega, kuid ei vasta käesoleva jao nõuetele, tuleb neile
kuvari lähedale kanda püsiv märgis: „Mitte kasutada avalikul otsemüügil”.

15.

Hinda trükkivad kaalud
Hinda trükkiv kaal peab vastama jaemüügil kasutatavatele hinda näitavatele kaaludele esitatavatele nõuetele,
kuivõrd need nõuded on kohaldatavad kõnesoleva kaalu suhtes. Hinnalipikule ei tohi olla võimalik trükkida
alumisest mõõtepiirist madalamat hinda.
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II LISA
VASTAVUSHINDAMISMENETLUSED
1.

Moodul B: ELi tüübihindamine

1.1.

ELi tüübihindamine on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul teavitatud asutus hindab kaalu konstruktsiooni
ja kontrollib ning kinnitab, et kaalu konstruktsioon vastab käesoleva direktiivi nõuetele, mida selle suhtes kohal
datakse.

1.2.

ELi tüübihindamist võib teostada ühel järgmistest viisidest:
— kavandatud tootmisprotsessile tüüpilise lõpliku kaalu näidise hindamine (toote tüüp);
— kaalu konstruktsiooni vastavuse hindamine tehnilise dokumentatsiooni ja punktis 1.3 osutatud täiendavate
andmete kontrollimise teel koos kavandatud kaalu näidise ühe või mitme kriitilise osa hindamisega (tooteja konstruktsioonitüübi kombinatsioon);
— kaalu konstruktsiooni vastavuse hindamine punktis 1.3 osutatud tehnilise dokumentatsiooni ja täiendavate
andmete kontrollimise teel ilma näidise hindamiseta (konstruktsioonitüüp).

1.3.

Tootja esitab ELi tüübihindamisavalduse ühele tema valitud teavitatud asutusele.
Taotlus sisaldab järgmist:
a) tootja nimi ja aadress ning kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nimi ja aadress;
b) kirjalik kinnitus selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
c) tehniline dokumentatsioon. Tehniline dokumentatsioon võimaldab hinnata kaalu vastavust käesoleva direktiiviga
kohaldatavatele nõuetele ning sisaldab riski(de) nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentat
sioonis määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse kaalu kavandamist, tootmist ja toimimist
hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab – kui see on asjakohane – vähemalt järgmisi
elemente:
i) kaalu üldkirjeldus;
ii) põhimõtteline kavand, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms skeemid;
iii) nimetatud joonistest ja skeemidest ning kaalu tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitu
sed;
iv) Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite loetelu ja, kui
kõnealuseid harmoneeritud standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on käesolevas
direktiivis esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud, sealhulgas muude kohaldatud asjakohaste tehniliste
spetsifikatsioonide loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite puhul täpsustatakse tehnilises
dokumentatsioonis osad, mida on kohaldatud;
v) konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused;
vi) katseprotokollid;
d) kavandatava toodangu näidised. Teavitatud asutus võib nõuda veel lisanäidiseid, kui see on kontrollimiseks
vajalik;
e) tõendusmaterjal konstruktsiooni nõuetele vastavuse kohta. Tõendusmaterjalis on nimetatud kõik kasutatud
dokumendid, eelkõige juhul, kui asjaomaseid harmoneeritud standardeid ei ole täielikult kohaldatud. Vajaduse
korral sisaldab tõendusmaterjal vastavalt muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele tootja asjakohases laboris või
tootja nimel või tema vastutusel mõnes teises katselaboris tehtud katsete tulemusi.
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Teavitatud asutus teeb järgmisi toiminguid:
kaalu puhul:

1.4.1. kontrollib tehnilist dokumentatsiooni ja tõendusmaterjali, et hinnata kaalu vastavust konstruktsiooninõuetele;
näidis(t)e puhul:
1.4.2. veendub, et näidis(ed) on valmistatud vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile, ja teeb kindlaks, millised elemendid
on kavandatud vastavalt asjaomaste harmoneeritud standardite kohaldatavatele sätetele, ja millised elemendid on
kavandatud vastavalt muudele tehnilistele spetsifikatsioonidele;
1.4.3. teeb või laseb teha asjakohased uuringud ja katsed, et kontrollida, kas juhul, kui tootja on otsustanud kohaldada
asjaomastes harmoneeritud standardites pakutud lahendusi, on neid korrektselt kohaldatud;
1.4.4. teeb või laseb teha asjakohased uuringud ja katsed, et kontrollida, kas juhul, kui tootja ei ole kohaldanud asja
omastes harmoneeritud standardites pakutud lahendusi, vastavad tootja valitud lahendused, millega kohaldatakse
muid asjakohaseid tehnilisi spetsifikatsioone, käesoleva direktiivi asjakohastele olulistele nõuetele;
1.4.5. lepib tootjaga kokku uuringute ja katsete tegemise koha suhtes.
1.5.

Teavitatud asutus koostab hindamisaruande, kuhu on märgitud vastavalt punktile 1.4 tehtud toimingud ja nende
tulemused. Ilma et see piiraks nende kohustusi teavitavate asutuste vastu, avalikustab teavitatud asutus nimetatud
aruande sisu kas täielikult või osaliselt ainult tootja loal.

1.6.

Kui tüüp vastab asjaomase kaalu suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi nõuetele, väljastab teavitatud asutus
tootjale ELi tüübihindamistõendi. Nimetatud tõend sisaldab tootja nime ja aadressi, hindamise järeldusi, kehtivus
tingimusi (olemasolu korral) ja heakskiidetud tüübi identifitseerimiseks vajalikke andmeid. ELi tüübihindamistõen
diga võib kaasas olla üks või mitu lisa.
ELi tüübihindamistõend ja selle lisad sisaldavad kogu asjakohast teavet, mis võimaldab hinnata valmistatud kaalude
vastavust kontrollitud tüübile ja teha korralist kontrolli.
ELi tüübihindamistõendi kehtivusaeg on kümme aastat alates selle väljaandmise kuupäevast; seda võib pikendada
kümneaastaste ajavahemike kaupa. Kui kaalu väliskujundus muutub oluliselt näiteks uue tehnoloogia rakendamise
tõttu, võib ELi tüübihindamistõendi kehtivusaega lühendada kahe aasta võrra ja selle pikendamise tähtaega kolme
aasta võrra.
Kui tüüp ei vasta käesoleva direktiivi raames kohaldatavatele nõuetele, keeldub teavitatud asutus ELi tüübihinda
mistõendi väljaandmisest ning teavitab sellest taotlejat, keeldumist üksikasjalikult põhjendades.

1.7.

Teavitatud asutus hoiab end kursis üldtunnustatud tehnilises tasemes toimuvate muutustega, mis näitavad, et
kinnitatud tüüp võib mitte enam vastata käesoleva direktiivi raames kohaldatavatele nõuetele, ning otsustab, kas
sellised muutused nõuavad täiendavaid uuringuid. Kui uuringud on vajalikud, teatab teavitatud asutus sellest
tootjale. Tootja teatab ELi tüübihindamistõenditega seotud tehnilist dokumentatsiooni haldavale teavitatud asutusele
kõigist heakskiidetud tüübi muutmistest, mis võivad mõjutada kaalu vastavust käesoleva direktiivi olulistele nõue
tele või nimetatud tõendi kehtivuse tingimusi. Sellised muudatused tuleb täiendavalt heaks kiita ja vormistada
esialgse ELi tüübihindamistõendi lisana.

1.8.

Kõik teavitatud asutused teatavad oma teavitavatele asutustele ELi tüübihindamistõendi ja/või selle lisade väljasta
misest või tühistamisest ja teevad teavitavatele asutustele regulaarselt või nende taotluse korral kättesaadavaks
nimekirja nimetatud tõenditest ja/või nende lisadest, mille andmisest keelduti, mis peatati või mida piirati muul
viisil.
Kõik teavitatud asutused teatavad teistele teavitatud asutustele ELi tüübihindamistõenditest ja/või lisadest, mille
andmisest keelduti, mis tühistati, peatati või mida piirati muul viisil, ning taotluse korral ka väljastatud nimetatud
tõenditest ja/või nende lisadest.
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Komisjon, liikmesriigid ja teised teavitatud asutused võivad taotluse korral saada ELi tüübihindamistõendi ja/või
selle lisade koopia. Komisjon ja liikmesriigid võivad taotluse korral saada tehnilise dokumentatsiooni ja teavitatud
asutuse tehtud kontrollimiste tulemuste koopia. Teavitatud asutus säilitab ELi tüübikinnitustõendi, selle lisade ja
täienduste ning tootja dokumentatsiooni sisaldava tehnilise toimiku koopiat kuni nimetatud tõendi kehtivusaja
lõpuni.
1.9.

Tootja säilitab riiklike asutuste jaoks kättesaadavana ELi tüübihindamistõendit, selle lisade ja täienduste koopiat
koos tehnilise dokumentatsiooniga kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist.

1.10. Tootja volitatud esindaja võib esitada punktis 1.3 osutatud taotluse ning täita punktides 1.7 ja 1.9 sätestatud
kohustusi, kui need on volituses täpsustatud.
2.

Moodul D: vastavusmenetlus, mis põhineb tootmisprotsessi kvaliteedi tagamisel

2.1.

Tootmiskvaliteedi tagamisel põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul tootja täidab
punktides 2.2 ja 2.5 sätestatud kohustusi ja tagab ning kinnitab, et asjaomased kaalud vastavad ELi tüübihinda
mistõendis kirjeldatud tüübile ja nende suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi nõuetele.

2.2.

Tootmine
Tootjal on kehtestatud punkti 2.3 kohane heakskiidetud süsteem tootmiskvaliteedi tagamiseks, lõpptoote kontrolli
miseks ja asjaomaste kaalude katsetamiseks ja tema suhtes kohaldatakse punkti 2.4 kohast jälgimist.

2.3.

Kvaliteedisüsteem

2.3.1. Tootja esitab tema enda valitud registreeritud asutusele taotluse hinnata asjaomaste kaalude tarvis kehtestatud
kvaliteedisüsteemi.
Taotlus sisaldab järgmist:
a) tootja nimi ja aadress ning kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nimi ja aadress;
b) kirjalik kinnitus selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
c) kogu asjakohane teave kavandatud kaalu kategooria kohta;
d) kvaliteedisüsteemiga seotud dokumentatsioon ning
e) tehniline dokumentatsioon kinnitatud tüübi kohta ja ELi tüübihindamistõendi koopia.
2.3.2. Kvaliteedisüsteem tagab, et kaalud vastavad ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja käesoleva direktiivi
nõuetele, mida nende kaalude suhtes kohaldatakse.
Kõik tootja vastuvõetud elemendid, nõuded ja sätted dokumenteeritakse süstemaatiliselt ja korrektselt kirjalike
tegevussuuniste, menetluste ja juhistena. Kvaliteedisüsteemi käsitlev dokumentatsioon võimaldab kvaliteediprogram
mide, -plaanide, -käsiraamatute ja -aruannete järjepidevat tõlgendamist.
Eelkõige sisaldab see piisavat kirjeldust järgmise kohta:
a) kvaliteedialased eesmärgid ja tootekvaliteediga seotud organisatsiooniline struktuur ning juhtkonna asjakohased
kohustused ja volitused;
b) asjakohased tootmise, kvaliteedi kontrolli ja kvaliteedi tagamise meetodid, menetlused ning süstemaatiliselt
kasutatavad meetmed;
c) enne tootmist, selle kestel ja pärast seda tehtavad uuringud ja katsed ning nende sagedus;
d) kvaliteediandmestikud, näiteks inspekteerimisaruanded ja katsetulemused, kalibreerimisandmed, aruanded asja
omaste töötajate erialase pädevuse kohta jms;
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e) nõutava tootekvaliteedi saavutamise ja kvaliteedisüsteemi tõhusa toimimise järelevalve vahendid.
2.3.3. Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks, kas see vastab punktis 2.3.2 osutatud nõuetele.
Teavitatud asutus peab nõuetele vastavaks neid kvaliteedisüsteemi elemente, mis vastavad asjaomase harmoneeritud
standardi vastavatele kirjeldustele.
Lisaks kvaliteedisüsteemide alastele kogemustele on auditirühmas vähemalt üks liige, kellel on asjaomase kaaluvald
konna ja kaalutehnoloogia hindamise kogemusi ning kes tunneb käesoleva direktiiviga kohaldatavaid nõudeid.
Audit hõlmab hindamist tootja ettevõttes. Auditirühm vaatab läbi punkti 2.3.1 alapunktis e osutatud tehnilise
dokumentatsiooni, et kontrollida, kas tootja on mõistnud käesoleva direktiiviga kohaldatavaid nõudeid ja on
võimeline tegema vajalikke kontrollitoiminguid, et tagada kaalude vastavus kõnealustele nõuetele.
Otsusest teatatakse tootjale. Teade sisaldab auditi järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.
2.3.4. Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma seda süsteemi jätkuvalt
nõuetekohase ja tõhusana.
2.3.5. Tootja teatab kvaliteedinõuded heaks kiitnud teavitatud asutusele igast kvaliteedisüsteemis kavandatavast muudatu
sest.
Teavitatud asutus hindab kavandatavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab jätkuvalt
punktis 2.3.2 osutatud nõuetele või on vaja uut hindamist.
Otsusest teatatakse tootjale. Teade sisaldab auditi järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.
2.4.

Teavitatud asutuse vastutusel toimuv jälgimine

2.4.1. Jälgimise eesmärk on tagada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.
2.4.2. Tootja tagab teavitatud asutusele juurdepääsu tootmis-, kontrollimis-, katse- ja laoruumidele ning annab talle kogu
vajaliku teabe, eelkõige:
a) kvaliteedisüsteemiga seotud dokumentatsioon;
b) kvaliteediandmestikud, näiteks inspekteerimisaruanded ja katsetulemused, kalibreerimisandmed, andmed asja
omaste töötajate erialase pädevuse kohta jne.
2.4.3. Teavitatud asutus viib läbi korralisi auditeid tagamaks, et tootja säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitab
tootjale auditiaruande.
2.4.4. Lisaks sellele võib teavitatud asutus teha tootja juurde ootamatuid kontrollkäike. Sellistel kontrollkäikudel võib
teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha kaalu katseid, et kontrollida, kas kvaliteedisüsteem toimib
õigesti. Teavitatud asutus esitab tootjale kontrollkäigu aruande ja juhul, kui tehti katseid, ka katseprotokolli.
2.5.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

2.5.1. Tootja kinnitab CE-vastavusmärgise, käesolevas direktiivis sätestatud metroloogilise lisamärgise ja punktis 2.3.1
osutatud teavitatud asutuse vastutusel selle asutuse identifitseerimisnumbri igale üksikule kaalule, mis vastab ELi
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja käesoleva direktiivi raames kohaldatavatele nõuetele.
2.5.2. Tootja koostab iga kaalumudeli kohta kirjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda riiklike asutuste jaoks
kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis määratle
takse kaalumudel, mille kohta see koostati.
ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste asutuste taotluse korral neile kättesaadavaks.
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Tootja säilitab riiklike asutuste jaoks kättesaadavana kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist järgmisi
dokumente:
a) punktis 2.3.1 osutatud dokumentatsioon;
b) teave punktis 2.3.5 osutatud heakskiidetud kujul muudatuse kohta;
c) punktides 2.3.5, 2.4.3 ja 2.4.4 osutatud teavitatud asutuse otsused ja aruanded.

2.7.

Kõik teavitatud asutused teatavad oma teavitavale asutusele igast kvaliteedisüsteemi kinnitamisest või kinnituse
tühistamisest ja teevad teavitavale asutusele korraliselt või nende taotluse korral kättesaadavaks nimekirja juhtu
mitest, mil kvaliteedisüsteemi kas ei kinnitatud, kinnitus peatati või seda piirati muul viisil.

2.8.

Volitatud esindaja
Punktides 2.3.1, 2.3.5, 2.5 ja 2.6 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema volitatud
esindaja, kui need on volituses täpsustatud.

3.

Moodul D1: tootmiskvaliteedi tagamine

3.1.

Tootmiskvaliteedi tagamine on vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab punktides 3.2, 3.4 ja 3.7 sätestatud
kohustused ning tagab ja kinnitab, et asjaomased kaalud vastavad nende suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi
nõuetele.

3.2.

Tehniline dokumentatsioon
Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni. Dokumentatsioon võimaldab hinnata kaalu vastavust asjaomastele
nõuetele ning sisaldab riski(de) nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentatsioonis määratakse
kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse toote kavandamist, tootmist ja toimimist hindamiseks vajalikul
määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab – kui see on asjakohane – vähemalt järgmisi elemente:
a) kaalu üldkirjeldus;
b) põhimõtteline kavand, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms skeemid;
c) nimetatud joonistest ja skeemidest ning kaalu tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
d) Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite loetelu ja, kui
kõnealuseid harmoneeritud standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on käesolevas
direktiivis esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud, sealhulgas muude kohaldatud asjakohaste tehniliste
spetsifikatsioonide loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite puhul täpsustatakse tehnilises doku
mentatsioonis osad, mida on kohaldatud;
e) konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused;
f) katseprotokollid.

3.3.

Tootja säilitab tehnilist dokumentatsiooni riiklike asutuste jaoks kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul
pärast kaalu turule laskmist.

3.4.

Tootmine
Tootjal on kehtestatud punkti 3.5 kohane heakskiidetud süsteem tootmiskvaliteedi tagamiseks, lõpptoote kontrolli
miseks ja asjaomaste kaalude katsetamiseks ja tema suhtes kohaldatakse punkti 3.6 kohast jälgimist.

3.5.

Kvaliteedisüsteem

3.5.1. Tootja esitab tema enda valitud teavitatud asutusele taotluse hinnata asjaomaste kaalude tarvis kehtestatud kvalitee
disüsteemi.
Taotlus sisaldab järgmist:
a) tootja nimi ja aadress ning kui taotluse on esitanud volitatud esindaja, siis ka tema nimi ja aadress;
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b) kirjalik kinnitus selle kohta, et sama taotlust ei ole esitatud mõnele teisele teavitatud asutusele;
c) kogu asjakohane teave kavandatud kaalu kategooria kohta;
d) kvaliteedisüsteemiga seotud dokumentatsioon;
e) punktis 3.2 osutatud tehniline dokumentatsioon.
3.5.2. Kvaliteedisüsteem tagab kaalude vastavuse sellele kohalduvatele käesoleva direktiivi nõuetele.
Kõik tootja vastuvõetud elemendid, nõuded ja sätted dokumenteeritakse süstemaatiliselt ja korrektselt kirjalike
tegevussuuniste, menetluste ja juhistena. Kvaliteedisüsteemi käsitlev dokumentatsioon võimaldab kvaliteediprogram
mide, -plaanide, -käsiraamatute ja -aruannete järjepidevat tõlgendamist.
Eelkõige sisaldab see piisavat kirjeldust järgmise kohta:
a) kvaliteedialased eesmärgid ja tootekvaliteediga seotud organisatsiooniline struktuur ning juhtkonna asjakohased
kohustused ja volitused;
b) asjakohased tootmise, kvaliteedi kontrolli ja kvaliteedi tagamise meetodid, menetlused ning süstemaatiliselt
kasutatavad meetmed;
c) enne tootmist, selle kestel ja pärast seda tehtavad uuringud ja katsed ning nende sagedus;
d) kvaliteediandmestikud, näiteks inspekteerimisaruanded ja katsetulemused, kalibreerimisandmed, aruanded asja
omaste töötajate erialase pädevuse kohta jms;
e) nõutava tootekvaliteedi saavutamise ja kvaliteedisüsteemi tõhusa toimimise järelevalve vahendid.
3.5.3. Teavitatud asutus hindab kvaliteedisüsteemi, et teha kindlaks, kas see vastab punktis 3.5.2 osutatud nõuetele.
Teavitatud asutus peab nõuetele vastavaks neid kvaliteedisüsteemi elemente, mis vastavad asjaomase harmoneeritud
standardi vastavatele kirjeldustele.
Lisaks kvaliteedisüsteemide alastele kogemustele on auditirühmas vähemalt üks liige, kellel on asjaomase kaaluvald
konna ja kaalutehnoloogia hindamise kogemusi ning kes tunneb käesoleva direktiiviga kohaldatavaid nõudeid.
Audit hõlmab hindamist tootja ettevõttes. Auditirühm vaatab läbi punkti 3.2 osutatud tehnilise dokumentatsiooni,
et kontrollida, kas tootja on mõistnud käesoleva direktiivi asjakohaseid nõudeid ja on võimeline tegema vajalikke
kontrollitoiminguid, et tagada kaalude vastavus kõnealustele nõuetele.
Otsusest teatatakse tootjale. Teade sisaldab auditi järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.
3.5.4. Tootja kohustub täitma kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi ja hoidma seda süsteemi jätkuvalt
nõuetekohase ja tõhusana.
3.5.5. Tootja teatab kvaliteedinõuded heaks kiitnud teavitatud asutusele igast kvaliteedisüsteemis kavandatavast muudatu
sest.
Teavitatud asutus hindab kavandatavaid muudatusi ja otsustab, kas muudetud kvaliteedisüsteem vastab jätkuvalt
punktis 3.5.2 osutatud nõuetele või on vaja uut hindamist.
Otsusest teatatakse tootjale. Teade sisaldab auditi järeldusi ja põhjendatud hindamisotsust.
3.6.

Teavitatud asutuse vastutusel toimuv jälgimine

3.6.1. Jälgimise eesmärk on tagada, et tootja täidab kinnitatud kvaliteedisüsteemist tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt.
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3.6.2. Tootja tagab teavitatud asutusele juurdepääsu tootmis-, kontrollimis-, katse- ja laoruumidele ning annab talle kogu
vajaliku teabe, eelkõige:
a) kvaliteedisüsteemiga seotud dokumentatsioon;
b) punktis 3.2 osutatud tehniline dokumentatsioon;
c) kvaliteediandmestikud, näiteks inspekteerimisaruanded ja katsetulemused, kalibreerimisandmed, andmed asja
omaste töötajate erialase pädevuse kohta jne.
3.6.3. Teavitatud asutus viib läbi korralisi auditeid tagamaks, et tootja säilitab ja kohaldab kvaliteedisüsteemi, ja esitab
tootjale auditiaruande.
3.6.4. Lisaks sellele võib teavitatud asutus teha tootja juurde ootamatuid kontrollkäike. Sellistel kontrollkäikudel võib
teavitatud asutus vajaduse korral teha või lasta teha toote katseid, et kontrollida, kas kvaliteedisüsteem toimib
õigesti. Teavitatud asutus esitab tootjale kontrollkäigu aruande ja juhul, kui tehti katseid, ka katseprotokolli.
3.7.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

3.7.1. Tootja kinnitab käesolevas direktiivis sätestatud CE-vastavusmärgise, metroloogilise lisamärgise ja punktis 3.5.1
nimetatud teavitatud asutuse vastutusel selle asutuse identifitseerimisnumbri igale kaalule, mis vastab käesoleva
direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.
3.7.2. Tootja koostab iga tootemudeli kohta kirjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda riiklike asutuste jaoks
kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis määratle
takse kaalumudel, mille kohta see koostati.
ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste asutuste taotluse korral neile kättesaadavaks.
3.8.

Tootja säilitab riiklike asutuste jaoks kättesaadavana kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist järgmisi
dokumente:
a) punktis 3.5.1 osutatud dokumentatsioon;
b) teave punktis 3.5.5 osutatud heakskiidetud kujul muudatuse kohta;
c) punktides 3.5.5, 3.6.3 ja 3.6.4 osutatud teavitatud asutuse otsused ja aruanded.

3.9.

Kõik teavitatud asutused teatavad oma teavitavale asutusele igast kvaliteedisüsteemi kinnitamisest või kinnituse
tühistamisest ja teevad teavitavale asutusele korraliselt või nende taotluse korral kättesaadavaks nimekirja juhtu
mitest, mil kvaliteedisüsteemi kas ei kinnitatud, kinnitus peatati või seda piirati muul viisil.

3.10. Volitatud esindaja
Punktides 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 ja 3.8 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema volitatud
esindaja, kui need on volituses täpsustatud.
4.

Moodul F: taatlusel põhinev tüübivastavus

4.1.

Taatlusel põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul tootja täidab punktides 4.2 ja 4.5
sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab, et asjaomased kaalud, mille suhtes kohaldatakse punkti 4.3 sätteid,
vastavad ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile ja nende suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi nõuetele.

4.2.

Tootmine
Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle kontroll tagaksid toodetud kaalude vastavuse ELi
tüübihindamistõendis kirjeldatud heakskiidetud tüübile ja nende suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi nõue
tele.

4.3.

Tõendamine
Tootja valitud teavitatud asutus teeb asjakohased kontrollid ja katsetused, et kontrollida kaalude vastavust ELi
tüübihindamistõendis kirjeldatud heakskiidetud tüübile ja käesoleva direktiivi asjakohastele nõuetele.
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Kõik vajalikud kontrollid ja katsed, et kontrollida kaalude vastavust asjaomastele nõuetele, teostatakse iga kaalu
kontrollimise ja katsetamise teel vastavalt punktile 4.4.
4.4.

Vastavustõendamine iga kaalu kontrollimise ja katsetamise teel

4.4.1. Selleks et tõendada kaalude vastavust ELi tüübihindamistõendis kirjeldatud heakskiidetud tüübile ja käesoleva
direktiivi asjakohastele nõuetele, kontrollitakse iga kaalu eraldi ja tehakse asjaomas(t)es harmoneeritud standardi(te)s
ette nähtud katsed ja/või muudes asjaomastes tehnilistes spetsifikatsioonides ette nähtud samaväärsed katsed.
Selliste harmoneeritud standardite puudumisel otsustab asjaomane teavitatud asutus, millised katsed tuleb teha.
4.4.2. Teavitatud asutus annab läbiviidud kontrollimiste ja katsete kohta välja vastavustunnistuse ja kannab või laseb oma
vastutusel kanda igale heakskiidetud kaalule identifitseerimisnumbri.
Tootja säilitab vastavustunnistust kontrollimiseks asjaomaste riiklike asutuste jaoks kättesaadavana vähemalt kümne
aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist.
4.5.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

4.5.1. Tootja kinnitab käesolevas direktiivis sätestatud CE-vastavusmärgise, metroloogilise lisamärgise ja punktis 4.3
osutatud teavitatud asutuse vastutusel selle asutuse identifitseerimisnumbri igale üksikule kaalule, mis vastab ELi
tüübihindamistõendis kirjeldatud heakskiidetud tüübile ja käesoleva direktiivi raames kohaldatavatele nõuetele.
4.5.2. Tootja koostab iga tootemudeli kohta kirjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda riiklike asutuste jaoks
kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis määratle
takse kaalumudel, mille kohta see koostati.
ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste asutuste taotluse korral neile kättesaadavaks.
Tootja võib kokkuleppel punktis 4.3 osutatud teavitatud asutusega ja viimase vastutusel kinnitada kaalule teavitatud
asutuse identifitseerimisnumbri.
4.6.

Kokkuleppel teavitatud asutusega ja viimase vastutusel võib tootja kinnitada teavitatud asutuse identifitseerimis
numbri kaalule ka valmistamise ajal.

4.7.

Volitatud esindaja
Tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema volitatud esindaja, kui need on volituses täpsustatud.
Volitatud esindaja ei tohi täita punktis 4.2 sätestatud tootja kohustusi.

5.

Moodul F1: taatlemisel põhinev vastavus

5.1.

Taatlusel põhinev tüübivastavus on vastavushindamismenetluse osa, mille puhul tootja täidab punktides 5.2, 5.3 ja
5.6 sätestatud kohustusi ning tagab ja kinnitab, et asjaomased kaalud, mille suhtes kohaldatakse punkti 5.4 sätteid,
vastavad nende suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi nõuetele.

5.2.

Tehniline dokumentatsioon

5.2.1. Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni. Dokumentatsioon võimaldab hinnata kaalu vastavust asjaomastele
nõuetele ning sisaldab riski(de) nõuetekohast analüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentatsioonis määratakse
kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse kaalu kavandamist, tootmist ja toimimist hindamiseks vajalikul
määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab – kui see on asjakohane – vähemalt järgmisi elemente:
a) kaalu üldkirjeldus;
b) põhimõtteline kavand, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms skeemid;
c) nimetatud joonistest ja skeemidest ning kaalu tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
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d) Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite loetelu ja, kui
kõnealuseid harmoneeritud standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on käesolevas
direktiivis esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud, sealhulgas muude kohaldatud asjakohaste tehniliste
spetsifikatsioonide loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite puhul täpsustatakse tehnilises doku
mentatsioonis osad, mida on kohaldatud;
e) konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused;
f) katseprotokollid.
5.2.2. Tootja säilitab tehnilist dokumentatsiooni riiklike asutuste jaoks kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul
pärast kaalu turule laskmist.
5.3.

Tootmine
Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle järelevalve tagaksid valmistatud kaalu vastavuse
käesoleva direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.

5.4.

Tõendamine
Tootja valitud teavitatud asutus teeb asjakohaseid kontrolle ja katseid, et kontrollida kaalude vastavust käesoleva
direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.
Kõik vajalikud kontrollid ja katsed, et kontrollida vastavust neile nõuetele, teostatakse iga kaalu kontrollimise ja
katsetamise teel vastavalt punktile 5.5.

5.5.

Vastavustõendamine iga kaalu kontrollimise ja katsetamise teel

5.5.1. Selleks et tõendada kaalude vastavust nende suhtes kohaldatavatele nõuetele, kontrollitakse iga kaalu eraldi ja
tehakse asjaomastes harmoneeritud standardites ette nähtud katsed ja/või muudes asjaomastes tehnilistes spetsifi
katsioonides ette nähtud samaväärsed katsed. Sellise harmoneeritud standardi puudumisel otsustab asjaomane
teavitatud asutus, millised katsed tuleb teha.
5.5.2. Teavitatud asutus annab läbiviidud kontrollimiste ja katsete kohta välja vastavustunnistuse ja kannab või laseb oma
vastutusel kanda igale heakskiidetud kaalule identifitseerimisnumbri.
Tootja säilitab vastavustunnistust riiklike asutuste jaoks kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast kaalu
turule laskmist.
5.6.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

5.6.1. Tootja kinnitab käesolevas direktiivis sätestatud CE-vastavusmärgise, metroloogilise lisamärgise ja punktis 5.4
nimetatud teavitatud asutuse vastutusel selle asutuse identifitseerimisnumbri igale kaalule, mis vastab käesoleva
direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.
5.6.2. Tootja koostab iga kaalumudeli kohta kirjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda riiklike asutuste jaoks
kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis määratle
takse kaalumudel, mille kohta see koostati.
ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste asutuste taotluse korral neile kättesaadavaks.
Tootja võib kokkuleppel punktis 5.5 osutatud teavitatud asutusega ja viimase vastutusel kinnitada kaalule teavitatud
asutuse identifitseerimisnumbri.
5.7.

Kokkuleppel teavitatud asutusega ja viimase vastutusel võib tootja kinnitada teavitatud asutuse identifitseerimis
numbri kaalule ka valmistamise ajal.

5.8.

Volitatud esindaja
Tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema volitatud esindaja, kui need on volituses täpsustatud.
Volitatud esindaja ei tohi täita punktides 5.2.1 ja 5.3 sätestatud tootja kohustusi.
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6.

Moodul G: tooteühiku kinnitamisel põhinev vastavus

6.1.

Tooteühiku kinnitamisel põhinev vastavus on vastavushindamismenetlus, millega tootja täidab punktides 6.2, 6.3 ja
6.5 sätestatud kohustused ning tagab ja kinnitab, et asjaomased kaalud, mille suhtes kohaldatakse punkti 6.4
sätteid, vastavad nende suhtes kohaldatavatele käesoleva direktiivi nõuetele.

6.2.

Tehniline dokumentatsioon

6.2.1. Tootja koostab tehnilise dokumentatsiooni ja teeb selle kättesaadavaks punktis 6.4 osutatud teavitatud asutusele.
Dokumentatsioon võimaldab hinnata kaalu vastavust asjaomastele nõuetele ning sisaldab riski(de) nõuetekohast
analüüsi ja hinnangut. Tehnilises dokumentatsioonis määratakse kindlaks kohaldatavad nõuded ja käsitletakse kaalu
kavandamist, tootmist ja toimimist hindamiseks vajalikul määral. Tehniline dokumentatsioon sisaldab – kui see on
asjakohane – vähemalt järgmisi elemente:
a) kaalu üldkirjeldus;
b) põhimõtteline kavand, tööjoonised ning detailide, alakoostude, elektriskeemide jms skeemid;
c) nimetatud joonistest ja skeemidest ning kaalu tööpõhimõttest arusaamiseks vajalikud kirjeldused ja selgitused;
d) Euroopa Liidu Teatajas avaldatud täielikult või osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite loetelu ja, kui
kõnealuseid harmoneeritud standardeid ei ole kohaldatud, nende lahenduste kirjeldused, mida on käesolevas
direktiivis esitatud oluliste nõuete järgimiseks kasutatud, sealhulgas muude kohaldatud asjakohaste tehniliste
spetsifikatsioonide loetelu. Osaliselt kohaldatud harmoneeritud standardite puhul täpsustatakse tehnilises doku
mentatsioonis osad, mida on kohaldatud;
e) konstruktsiooniarvutuste, sooritatud uuringute jms tulemused;
f) katseprotokollid.
6.2.2. Tootja säilitab tehnilist dokumentatsiooni riiklike asutuste jaoks kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul
pärast kaalu turule laskmist.
6.3.

Tootmine
Tootja võtab kõik vajalikud meetmed, et tootmisprotsess ja selle järelevalve tagaksid valmistatud kaalude vastavuse
käesoleva direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.

6.4.

Tõendamine
Selleks, et kontrollida kaalu vastavust käesoleva direktiiviga kohaldatavatele nõuetele, teeb või laseb teha tootja
valitud teavitatud asutus asjaomastes harmoneeritud standardites ettenähtud kontrollitoimingud ja katsed ja/või
nendega samaväärsed katsed, mis on ette nähtud muudes tehnilistes spetsifikatsioonides. Sellise harmoneeritud
standardi puudumisel otsustab asjaomane teavitatud asutus, millised katsed tuleb teha.
Teavitatud asutus annab läbiviidud kontrollimiste ja katsete kohta välja vastavustunnistuse ja kannab või laseb oma
vastutusel kanda heakskiidetud kaalule identifitseerimisnumbri.
Tootja säilitab vastavustunnistust riiklike asutuste jaoks kättesaadavana vähemalt kümne aasta jooksul pärast kaalu
turule laskmist.

6.5.

Vastavusmärgis ja ELi vastavusdeklaratsioon

6.5.1. Tootja kinnitab käesolevas direktiivis sätestatud CE-vastavusmärgise, metroloogilise lisamärgise ja punktis 6.4
nimetatud teavitatud asutuse vastutusel selle asutuse identifitseerimisnumbri igale kaalule, mis vastab käesoleva
direktiiviga kohaldatavatele nõuetele.
6.5.2. Tootja koostab kirjaliku ELi vastavusdeklaratsiooni ja säilitab seda riiklike asutuste jaoks kättesaadavana kümne
aasta jooksul pärast kaalu turule laskmist. ELi vastavusdeklaratsioonis määratletakse kaal, mille kohta see koostati.
ELi vastavusdeklaratsiooni koopia tehakse asjaomaste asutuste taotluse korral neile kättesaadavaks.

L 96/139

ET

L 96/140

6.6.

Euroopa Liidu Teataja

Volitatud esindaja
Punktides 6.2.2 ja 6.5 sätestatud tootja kohustusi võib täita tema nimel ja vastutusel tema volitatud esindaja, kui
need on volituses täpsustatud.

7.

Üldsätted

7.1.

Mooduli D, D1, F, F1 või G kohane vastavushindamine võib toimuda tootja ettevõttes või mõnes muus kohas, kui
kaalu vedu kasutuskohta ei nõua kaalu lahtimonteerimist, kui töölepanek kasutuskohas ei nõua kaalu kokkumon
teerimist või muid tehnilisi töid, mis võiksid mõjutada kaalu tehnilisi omadusi, ja kui võetakse arvesse raskusjõu
väärtust kaalu töölepaneku kohas või kui kaalu tehnilised omadused ei olene raskusjõu muutustest. Kõigil muudel
juhtudel toimub vastavushindamine kaalu kasutuskohas.

7.2.

Kui kaalu tehnilised omadused sõltuvad raskusjõu muutustest, võib punktis 7.1 märgitud menetlusi teha kahes
astmes, kusjuures teine aste hõlmab kontrollimisi ja katseid, mille puhul tulemus sõltub raskusjõust, esimene aste
aga kõiki muid kontrollimisi ja katseid. Teine aste toimub kaalu kasutamiskohas. Kui liikmesriik on oma territoo
riumil kehtestanud gravitatsioonivööndid, võib väljendit „kaalu kasutamiskohas” käsitada ka kui „kaalu kasutamise
gravitatsioonivööndis”.

7.2.1. Kui tootja on mõneks punktis 7.1 märgitud menetluseks valinud kaheastmelise mooduse ja kui neid astmeid
sooritavad erinevad isikud, peab esimese astme läbinud kaal kandma selle astme ülesannetega seotud volitatud
asutuse tunnuskoodi.
7.2.2. Toimingu esimese astme sooritanud isik annab iga kaalu kohta tunnistuse, kus on märgitud vajalikud kaalu
tunnusandmed ning tehtud kontrollimised ja katsed.
Toimingu teist astet sooritav isik teeb veel tegemata kontrollimised ja katsed.
Tootja või tema volitatud esindaja peab saama nõudmise korral esitada volitatud asutuse vastavustunnistused.
7.2.3. Tootja, kes on esimesel astmel valinud mooduli D või D1 kasutamise, võib teisel astmel kasutada sama menetlust
või valida teisel astmel vastavalt vajadusele kas mooduli F või F1.
7.2.4. CE-vastavusmärgis ja metroloogiline lisamärgis koos teises astmes osalenud teavitatud asutuse tunnuskoodiga
kantakse kaalule pärast teise astme toimingute sooritamist.
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III LISA
SILDID
1.

Artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel kasutamiseks ette nähtud kaalud

1.1. Nendele kaaludele kantakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil järgmised sildid:
i) vajaduse korral ELi tüübihindamistõendi number;
ii) tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk;
iii) täpsusklass ovaali sees või kahe poolringjoonega ühendatud rõhtjoonte vahel;
iv) ülemine mõõtepiir: Max …;
v) alumine mõõtepiir: Min …;
vi) taatlusskaala jaotise väärtus: e = …;
vii) tüübi-, partii- või seerianumber;
ja vajaduse korral:
viii) kaalu puhul, mis koosneb omavahel ühendatud eraldi seadmetest: iga seadme tähis;
ix) tegeliku skaala jaotise väärtus, kui see erineb e-st: d = …;
x) taaraseadise liitva toime ülempiir: T = + …;
xi) taaraseadise lahutava toime ülempiir, kui see erineb Max-st: T = – …;
xii) taaraseadise skaala jaotise väärtus, kui see erineb d-st: dT = …;
xiii) ohutu koormuse ülempiir, kui see erineb Max-st: Lim …;
xiv) temperatuuri eripiirid: … °C/… °C;
xv) koormuskanduri ja koormuse massi suhe.
1.2. Nimetatud kaaludel peab olema vastavusmärgise ja siltide pealekandmiseks sobiv koht. See koht peab olema selline,
et vastavusmärgist ja silte oleks võimatu maha võtta neid kahjustamata ning et vastavusmärgis ja sildid oleksid kaalu
harilikus tööasendis nähtavad.
1.3. Kui kasutatakse andmeplaati, peab see olema pitseeritud, et plaati ei saaks kahjustamata kõrvaldada. Kui andmeplaat
on pitseeritud, peab olema võimalik kanda sellele kontrollmärk.
1.4. Silte Max, Min, e, d tuleb korrata kuvari läheduses, kui need ei ole sinna juba kantud.
1.5. Igale koormusmõõteseadisele või -seadmele, mis on ühendatud või mida saab ühendada ühe või mitme koormus
kanduriga, peavad olema kantud mainitud koormuskanduritega seotud asjakohased sildid.
2.

Kaaludele, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks artikli 1 lõike 2 punktides a–f loetletud otstarbel, tuleb nähtaval,
loetaval ja kustutamatul viisil kanda:
— tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk;
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— ülemine mõõtepiir: Max …
Nendele kaaludele ei kanta käesolevas määruses sätestatud metroloogilist lisamärgist.
3.

Artiklis 18 osutatud kasutuspiirangu märk
Kasutuspiirangu märgil peab olema trükitud musta värvi M-täht punasel ruudukujulisel tagapõhjal mõõtmetega
vähemalt 25 × 25 mm, millel lõikuvad kaks risti moodustavat diagonaali.
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IV LISA
ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON (nr XXXX (1))
1. Kaalumudel/kaal (toote-, tüübi-, partii- või seerianumber):
2. Tootja ja vajaduse korral tema volitatud esindaja nimi ja aadress:
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.
4. Deklareeritav ese (kaalu identifitseerimine, mis võimaldab toodet jälgida. Kui see on kaalu identifitseerimiseks vajalik,
võib see hõlmata ka kujutist):
5. Eelkirjeldatud deklareeritav toode on kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega:
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele või normdokumentidele või viited muudele tehnilistele spetsifikatsioo
nidele, millele vastavust deklareeritakse:
7. Teavitatud asutus … (nimi, number) teostas … (tegevuse kirjeldus) ja andis välja tõendi:
8. Lisateave:
Alla kirjutanud (kelle poolt ja nimel):
(väljaandmise koht ja kuupäev):
(nimi, ametinimetus) (allkiri):

(1) Tootja võib soovi korral vastavusdeklaratsioone nummerdada.
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V LISA
A OSA
Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatusega
(osutatud artiklis 45)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu
direktiiv 2009/23/EÜ
(ELT L 122, 16.5.2009, lk 6)
Ainult artikli 26 lõike 1 punkt i

Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrus (EL) nr 1025/2012
(ELT L 316, 14.11.2012, lk 12)

B OSA
Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäevad ning direktiivi 2009/23/EÜ VII lisa B osas sätestatud direktiivide
kohaldamise kuupäevad
(millele on osutatud artiklis 45)
Direktiiv

Ülevõtmise tähtpäev

Kohaldamise kuupäev

90/384/EMÜ

30. juuni 1992

1. jaanuar 1993 (1)

93/68/EMÜ

30. juuni 1994

1. jaanuar 1995 (2)

(1) Vastavalt direktiivi 90/384/EMÜ artikli 15 lõikele 3 lubavad liikmesriigid kümne aasta jooksul alates nimetatud direktiivis märgitud
õigus- ja haldusnormide, mille liikmesriigid on vastu võtnud nimetatud direktiivide ülevõtmiseks siseriiklikku õigusesse, kohaldamise
kuupäevast tuua turule ja/või võtta kasutusele kaalud, mis vastavad enne 1. jaanuari 1993 kehtinud eeskirjadele.
2
( ) Vastavalt direktiivi 93/68/EMÜ artikli 14 lõikele 2: „Kuni 1. jaanuarini 1997 lubavad liikmesriigid turule viia ja kasutusele võtta
1. jaanuarini 1995 jõus olevale märgistamiskorrale vastavaid tooteid.”
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VI LISA
VASTAVUSTABEL
Direktiiv 2009/23/EÜ

Käesolev direktiiv

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõige 1

Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 2 sissejuhatav lause

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunkt i

Artikli 1 lõike 2 punkt a

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunkt ii

Artikli 1 lõike 2 punkt b

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunkt iii

Artikli 1 lõike 2 punkt c

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunkt iv

Artikli 1 lõike 2 punkt d

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunkt v

Artikli 1 lõike 2 punkt e

Artikli 1 lõike 2 punkti a alapunkt vi

Artikli 1 lõike 2 punkt f

Artikli 1 lõike 2 punkt b

Artikli 1 lõike 2 punkt g

Artikli 2 punkt 1

Artikli 2 punkt 1

Artikli 2 punkt 2

Artikli 2 punkt 2

Artikli 2 punkt 3

—

—

Artikli 2 punktid 3–19

Artikkel 3

Artikkel 3 lõiked 1 ja 2

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 6

—

Artikkel 7

—

Artikkel 8

—

—

Artikkel 6

—

Artikkel 7

—

Artikkel 8

—

Artikkel 9

—

Artikkel 10

—

Artikkel 11

—

Artikkel 12

Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 13 lõike 1 sissejuhatav lause

Artikli 9 lõike 1 punkt a

Artikli 13 lõike 1 punkt a

Artikli 9 lõike 1 punkt b

Artikli 13 lõike 1 punkt b

Artikli 9 lõige 2

Artikli 13 lõige 2

Artikli 9 lõige 3

—

Artikkel 10

—

Artikkel 11

—

Artikkel 12

—

—

Artikkel 14
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Direktiiv 2009/23/EÜ

29.3.2014

Käesolev direktiiv

—

Artikkel 15

—

Artikkel 16

—

Artikli 17 lõiked 1-5

—

Artikli 17 lõige 6

Artikli 13 esimene lause

Artikli 6 lõike 5 neljas lõik

Artikli 13 teine lause

Artikkel 18

—

Artikkel 19

—

Artikkel 20

—

Artikkel 21

—

Artikkel 22

—

Artikkel 23

—

Artikkel 24

—

Artikkel 25

—

Artikkel 26

—

Artikkel 27

—

Artikkel 28

—

Artikkel 29

—

Artikkel 30

—

Artikkel 31

—

Artikkel 32

—

Artikkel 33

—

Artikkel 34

—

Artikkel 35

—

Artikkel 36

—

Artikkel 37

—

Artikkel 38

—

Artikkel 39

—

Artikkel 40

—

Artikkel 41

—

Artikkel 42

Artikkel 14

Artikli 3 lõige 3

Artikkel 15

—

—

Artikkel 43

—

Artikli 44 lõige 1

Artikkel 16

Artikli 44 lõige 2

Artikkel 17

Artikkel 45

Artikkel 18

Artikli 46 esimene lõik

—

Artikli 46 teine lõik
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Direktiiv 2009/23/EÜ
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Käesolev direktiiv

Artikkel 19

Artikkel 47

I lisa

I lisa

II lisa punkt 1

—

—

II lisa punkt 1

II lisa punkt 2

—

—

II lisa punkt 2

—

II lisa punkt 3

II lisa punkt 3

—

—

II lisa punkt 4

—

II lisa punkt 5

II lisa punkt 4

—

—

II lisa punkt 6

II lisa punkt 5

II lisa punkt 7

III lisa

—

IV lisa

III lisa

—

IV lisa

V lisa

—

VI lisa

—

VII lisa

V lisa

VIII lisa

—

—

VI lisa

L 96/148

ET

Euroopa Liidu Teataja

EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS
Euroopa Parlament on seisukohal, et üksnes juhul kui ja kuivõrd rakendusakte määruse (EL) nr 182/2011
tähenduses arutatakse komisjonide koosolekutel, võib neid komisjone lugeda komiteemenetluse komiteedeks
Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhete raamkokkuleppe I lisa tähenduses. Komisjonide koosolekud
kuuluvad seega raamkokkuleppe punkti 15 kohaldamisalasse, kui ja kuivõrd arutatakse muid küsimusi.
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