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DIREKTIV
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/23/EG
av den 23 april 2009
om icke-automatiska vågar
(kodifierad version)
(Text av betydelse för EES)

kontrollförfaranden som ska genomföras före och efter
det att vågarna tas i drift. Dessa tvingande bestämmelser
leder inte nödvändigtvis till olika skyddsnivåer i olika
medlemsstater, men att de är inbördes olika gör dem
till ett handelshinder inom gemenskapen.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 95,
(4)

Genom detta direktiv bör tvingande och väsentliga me
trologiska krav och funktionskrav fastställas i fråga om
icke-automatiska vågar. För att göra det lättare att få
bekräftelse på att de väsentliga kraven är uppfyllda måste
det finnas harmoniserade europeiska standarder, särskilt i
fråga om metrologiska egenskaper, konstruktion och
uppbyggnad, så att den utrustning som motsvarar dessa
harmoniserade standarder kan antas uppfylla de väsent
liga kraven. Dessa standarder, som harmoniserats på eu
ropeisk nivå, utarbetas genom privata organ och måste
förbli icke tvingande. Därför har Europeiska organisatio
nen för standardisering (CEN), Europeiska organisationen
för standardisering inom elområdet (Cenelec) och Euro
peiska institutet för telestandarder (Etsi) erkänts som be
höriga att fastställa harmoniserade standarder, enligt de
allmänna riktlinjer (5) som antogs den 28 mars 2003 för
samverkan mellan kommissionen, Europeiska frihandels
sammanslutningen (EFTA) och dessa tre organ.

(5)

En rad direktiv har antagits avsedda att undanröja tek
niska handelshinder i enlighet med de principer som
fastställs i rådets resolution av den 7 maj 1985 om en
ny metod för teknisk harmonisering och standarder (6).
Vart och ett av dessa direktiv innehåller bestämmelser
om anbringande av CE-märkning om överensstämmelse.
I sitt meddelande av den 15 juni 1989 (7) om en helhets
syn på certifiering och provning föreslog kommissionen
att gemensamma regler införs om en CE-märkning om
överensstämmelse med enhetlig utformning. I sin resolu
tion av den 21 december 1989 om en helhetssyn på
bedömning av överensstämmelse (8) godkände rådet
som vägledande princip att en sådan sammanhängande
metod antas för användandet av CE-märkningen om
överensstämmelse. De två grundläggande elementen i
den nya metod som bör tillämpas är de väsentliga kraven
och förfarandena vid bedömning av överensstämmelse.

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit
téns yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 90/384/EEG av den 20 juni 1990 om
harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om
icke-automatiska vågar (3) har ändrats flera gånger på
väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskåd
lighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Medlemsstaterna bär ansvar för att skydda allmänheten
mot oriktiga resultat vid vägning med icke-automatiska
vågar när dessa används inom vissa tillämpningsområ
den.

(3)

Varje medlemsstat har tvingande bestämmelser särskilt
för de krav som icke-automatiska vågar ska uppfylla. I
detalj anges de metrologiska och tekniska kraven samt de

(1) EUT C 44, 16.2.2008, s. 33.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 11 december 2007 (EUT C 323
E, 18.12.2008, s. 57) och rådets beslut av den 23 mars 2009.
(3) EGT L 189, 20.7.1990, s. 1.
(4) Se bilaga VII del A.
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Det är nödvändigt att vågarnas överensstämmelse med
tillämpliga metrologiska och tekniska bestämmelser kon
trolleras för att ge användare och tredje man effektivt
skydd. De kontrollförfaranden som finns för närvarande
skiljer sig mellan medlemsstaterna. För att undvika upp
repning av kontrollen, vilket i praktiken skulle innebära
hinder för vågars fria rörlighet, bör åtgärder vidtas så att
medlemsstaterna ömsesidigt kan erkänna varandras kon
trollförfaranden. För att underlätta sådant ömsesidigt er
kännande bör kontrollförfaranden införas inom gemen
skapen, tillsammans med kriterier för att utse ansvariga
organ för de uppgifter som sammanhänger med kontroll
förfarandena.

Det är därför väsentligt att se till att de utsedda organen
säkerställer en hög kvalitetsnivå inom hela gemenskapen.

Att en icke-automatisk våg har försetts med CE-märkning
om överensstämmelse eller en etikett med bokstaven ”M”
innebär att det kan förutsättas att den uppfyller bestäm
melserna i detta direktiv och att det därför inte är nöd
vändigt att upprepa redan genomförd kontroll.

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldig
heter vad gäller tidsfristerna för införlivande med natio
nell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges
i bilaga VII del B.
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iv) Bestämning av massa inom sjukvården för vägning av
patienter i samband med kontroll, diagnostik eller be
handling.

v) Bestämning av massa för beredning av medicin enligt
recept på apotek och bestämning av massa vid analyser
som utförs på medicinska eller farmaceutiska laborato
rier.

vi) Bestämning av pris baserat på massa vid direktförsäljning
till allmänheten och framställning av färdigförpackade
varor.

b) Alla andra användningar än de som anges i punkt a.

Artikel 2
I detta direktiv avses med

1. våg: ett mätdon med vilket massan hos en kropp bestäms
med hjälp av tyngdkraftens inverkan på kroppen. En våg kan
också användas till att bestämma andra massrelaterade stor
heter, mängder, parametrar eller egenskaper,

2. icke-automatisk våg: en våg som kräver medverkan av en
operatör vid vägningen,
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1
TILLÄMPNINGSOMRÅDE, UTSLÄPPANDE PÅ MARKNADEN
OCH FRI RÖRLIGHET

Artikel 1
1.

Detta direktiv omfattar alla icke-automatiska vågar.

2.
I detta direktiv särskiljs följande kategorier av användning
av icke-automatiska vågar:

a)

i) Bestämning av massa i samband med handel.

ii) Bestämning av massa för beräkning av tull, taxa, skatt,
bonus, vite, ersättning, gottgörelse eller liknande betal
ning.

iii) Bestämning av massa vid tillämpning av lag eller förord
ning eller för sakkunnigutlåtande vid rättegång.

3. harmoniserad standard: en teknisk specifikation (europeisk
standard eller harmoniserat dokument) som fastställts av
Europeiska standardiseringskommittén (CEN) eller Europeiska
kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) eller
Europeiska institutet för telestandarder (Etsi), eller av två eller
tre av dessa organisationer, på uppdrag av kommissionen i
enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfa
rande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (1)
och de allmänna riktlinjerna för samarbete mellan kommis
sionen, Europeiska frihandelssammanslutningen och de tre
organen, som undertecknades den 28 mars 2003.

Artikel 3
1.
Medlemsstaterna ska säkerställa att endast vågar som upp
fyller kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden.

2.
Medlemsstaterna ska säkerställa att vågar inte tas i drift för
ändamål enligt artikel 1.2 a om de inte uppfyller kraven i detta
direktiv och därmed är försedda med CE-märkning om överens
stämmelse enligt artikel 11.
(1) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.
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Artikel 4

Artikel 8

Vågar som används för ändamål enligt artikel 1.2 a måste upp
fylla de väsentliga krav som anges i bilaga I.

1.
Om en medlemsstat bedömer att vågar, som är korrekt
installerade och används för avsett ändamål och har försetts
med CE-märkning om överensstämmelse enligt bilaga II, punk
terna 2, 3 och 4, inte uppfyller de krav som anges i detta
direktiv ska medlemsstaten vidta alla lämpliga åtgärder för att
återkalla dessa vågar från marknaden eller begränsa eller för
bjuda att de tas i drift och/eller släpps ut på marknaden.

I de fall där vågen innefattar eller är ansluten till anordningar
som inte används för ändamål enligt artikel 1.2 a behöver dessa
anordningar inte uppfylla dessa väsentliga krav.

Artikel 5

Medlemsstaten i fråga ska omedelbart informera kommissionen
om varje sådan åtgärd och ange skälen för denna, särskilt hu
ruvida avvikelsen beror på

1.
Medlemsstaterna får inte hindra att vågar som uppfyller
kraven i detta direktiv släpps ut på marknaden.

2.
Medlemsstaterna får inte hindra att vågar som uppfyller
kraven i detta direktiv tas i drift för ändamål enligt artikel 1.2 a.

Artikel 6
1.
Medlemsstaterna ska förutsätta att vågar uppfyller de vä
sentliga kraven som anges i bilaga I om de överensstämmer
med tillämpliga nationella standarder som motsvarar harmoni
serade standarder som uppfyller dessa krav.

2.
Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning
offentliggöra hänvisningar till de harmoniserade standarderna
enligt punkt 1.

Medlemsstaterna ska offentliggöra hänvisningarna till de natio
nella standarderna enligt punkt 1.

Artikel 7
Om en medlemsstat eller kommissionen bedömer att de har
moniserade standarderna enligt artikel 6.1 inte till fullo upp
fyller de väsentliga kraven i bilaga I, ska kommissionen eller
medlemsstaten i fråga framlägga ärendet inför den ständiga
kommitté som inrättats enligt artikel 5 i direktiv 98/34/EG
(nedan kallad kommittén) och ange skälen till sin ståndpunkt.

Kommittén ska utan dröjsmål avge ett yttrande.

Med beaktande av kommitténs yttrande ska kommissionen
meddela medlemsstaterna om det är nödvändigt eller inte att
upphäva offentliggörandet av de berörda standarderna enligt
artikel 6.2.

a) att de väsentliga kraven i som anges i bilaga I inte uppfylls
därför att vågarna inte motsvarar de harmoniserade standar
der som avses i artikel 6.1,

b) att de harmoniserade standarder som avses i artikel 6.1 inte
tillämpats på rätt sätt,

c) att de harmoniserade standarder som avses i artikel 6.1 själva
är bristfälliga.

2.
Kommissionen ska inleda samråd med berörda parter så
snart som möjligt.

Efter ett sådant samråd ska den medlemsstat som väckt frågan
omedelbart informeras av kommissionen om resultatet av sam
rådet. Om kommissionen finner att åtgärderna varit berättigade
ska övriga medlemsstater omedelbart informeras.

Om beslutet tillskrivs brister i standarderna ska kommissionen,
efter att ha hört berörda parter, inom två månader anmäla
ärendet till kommittén, om den medlemsstat som vidtagit åt
gärder avser att vidhålla dessa, och därefter inleda förfarandet
enligt artikel 7.

3.
Om en våg som inte uppfyller kraven har försetts med CEmärkning om överensstämmelse ska den behöriga medlemssta
ten vidta lämpliga åtgärder mot den som har anbringat märk
ningen och informera kommissionen och de övriga medlems
staterna om detta.

4.
Kommissionen ska se till att medlemsstaterna fortlöpande
informeras om hur detta förfarande framskrider och vilka resul
tat det ger.
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KAPITEL 2
KONTROLL AV ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 9
1.
En vågs överensstämmelse med de väsentliga kraven enligt
bilaga I kan kontrolleras genom ett av nedanstående förfaran
den, enligt sökandens val:

a) EG-typkontroll enligt bilaga II.1, följt antingen av EG-försäk
ran om typöverensstämmelse (kvalitetssäkring av produk
tion) enligt bilaga II.2 eller av EG-verifikation enligt bilaga
II.3.
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2.
Medlemsstaterna ska tillämpa de minimikriterier som
anges i bilaga V när dessa organ utses. Organ som uppfyller
kriterierna enligt tillämpliga harmoniserade standarder ska anses
uppfylla kriterierna i den bilagan.

3.
En medlemsstat som utsett ett organ ska återkalla tillsätt
ningen om organet inte längre uppfyller kriterierna enligt punkt
2. Medlemsstaten ska omedelbart informera de övriga medlems
staterna och kommissionen om detta och ta tillbaka sin anmä
lan.

KAPITEL 3

EG-typkontroll ska dock inte krävas för vågar som inte an
vänder elektronik och inte har en fjäderbaserad lastgivare.

b) EG-verifikation av enstaka objekt enligt bilaga II.4.

2.
De handlingar och den korrespondens som behandlar för
farandena enligt punkt l ska avfattas på ett officiellt språk i den
medlemsstat där kontrollen verkställs, eller på ett språk som det
organet accepterar och som anmälts i enlighet med artikel 10.1.

3.
Om vågen omfattas av andra direktiv som rör andra as
pekter och som också föreskriver CE-märkning om överens
stämmelse, ska denna märkning ange att vågen i fråga även
antas uppfylla bestämmelserna i dessa andra direktiv.

Om ett eller flera av dessa direktiv tillåter tillverkaren att under
en övergångsperiod välja vilka bestämmelser som ska tillämpas,
ska CE-märkningen om överensstämmelse emellertid endast
ange att vågen överensstämmer med de direktiv som tillverka
ren tillämpar. I sådana fall ska uppgifter om offentliggörande i
Europeiska unionens officiella tidning för de direktiv som tillämpas
ges i de dokument, meddelanden eller instruktioner som krävs
enligt direktiven och som medföljer den berörda vågen.

Artikel 10
1.
Medlemsstaterna ska anmäla till kommissionen och övriga
medlemsstater vilka organ de har utsett för att genomföra för
farandena enligt artikel 9 samt vilka specifika uppgifter dessa
organ har ålagts att utföra och vilka identifikationsnummer
kommissionen på förhand har tilldelat dem.

Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning offent
liggöra en lista över de anmälda organen med identifikations
nummer och de uppgifter för vilka de har anmälts. Kommissio
nen ska ansvara för att denna lista hålls aktuell.

CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Artikel 11
1.
CE-märkning om överensstämmelse och de ytterligare
uppgifter som krävs enligt bilaga IV.1 ska anbringas på ett väl
synligt, lättläst och beständigt sätt på vågar som godkänts för
CE-märkning.

2.
Märkningen enligt bilaga IV.2 ska anbringas på alla andra
vågar på ett väl synligt, lättläst och beständigt sätt.

3.
Det ska vara förbjudet att på vågar anbringa märkningar
som kan vilseleda tredje man vad gäller innebörden och utform
ningen av CE-märkningen om överensstämmelse. Andra märk
ningar får anbringas på vågarna förutsatt att detta inte minskar
dess synlighet eller läslighet.

Artikel 12
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 gäller följande:

a) Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen om
överensstämmelse har anbringats utan att detta är berättigat,
är tillverkaren eller den som representerar honom inom ge
menskapen skyldig att bringa vågen i överensstämmelse med
bestämmelserna för CE-märkning om överensstämmelse och
att se till att överträdelsen upphör på de villkor som med
lemsstaten fastställer.

b) Om den bristande överensstämmelsen fortsätter ska med
lemsstaten vidta lämpliga åtgärder för att begränsa eller för
bjuda utsläppandet på marknaden av vågen i fråga eller för
att säkerställa att den återkallas från marknaden i enlighet
med det förfarande som fastställs i artikel 8.

L 122/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

16.5.2009

Artikel 13

Artikel 17

Om en våg som används för något ändamål som uppräknas i
artikel 1.2 a innefattar eller anslutits till någon anordning som
inte kontrollerats enligt artikel 9, ska varje sådan anordning
förses med den symbol enligt bilaga IV.3 som inskränker an
vändningen av anordningen. Symbolen ska anbringas väl synligt
och beständigt på anordningen.

Direktiv 90/384/EEG, i dess lydelse enligt det direktiv som
anges i bilaga VII del A, ska upphöra att gälla, utan att det
påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna
för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av
de direktiv som anges i bilaga VII del B.

KAPITEL 4

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvis
ningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jäm
förelsetabellen i bilaga VIII.

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14
Medlemsstaterna ska säkerställa att vågar som är försedda med
CE-märkning om överensstämmelse fortsätter att uppfylla de
krav som anges i detta direktiv.

Artikel 18
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15
I varje beslut som fattas enligt detta direktiv och som innebär
inskränkningar i användningen av en våg ska noga anges skälen
för beslutet.
Ett sådant beslut ska omgående meddelas den berörda parten,
som samtidigt ska upplysas om vilka rättsmedel som lagarna i
den aktuella medlemsstaten erbjuder, och vilka tidsfrister som
gäller.
Artikel 16
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till
centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 19
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 23 april 2009.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I
VÄSENTLIGA KRAV
Samma terminologi används som inom Internationella organisationen för legal metrologi, OIML (Organisation Inter
nationale de Métrologie Légale).
Inledande anmärkning
Om en våg innefattar eller är ansluten till fler än en visningsanordning eller utskriftsanordning som används för de i
artikel 1.2 a uppräknade användningsområdena behöver inte de väsentliga kraven ställas på sådana anordningar som
återger resultatet av vägningen och inte kan påverka vågens funktion. Förutsättningen är att vägningsresultatet skrivs ut
eller registreras korrekt och beständigt i någon del av vågen som uppfyller de väsentliga kraven och att resultaten är
tillgängliga för de båda parter som berörs av vägningen. När det gäller vågar som används vid försäljning direkt till
allmänheten måste dock anordningar för visning eller utskrift av vägningsresultat för säljaren och kunden uppfylla de
väsentliga kraven.
METROLOGISKA KRAV
1.

Massenhet
De använda massenheterna ska vara de legala måttenheter som anges i rådets direktiv 80/181/EEG av den
20 december 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (1).
Med beaktande av detta får följande enheter användas:
— SI-enheter: kilogram, mikrogram, milligram, gram, ton.
— Brittisk enhet: troy ounce (vid vägning av ädelmetaller).
— Annan icke-SI-enhet: metrisk karat (vid vägning av ädelstenar).
För sådana vågar som använder den brittiska enheten enligt ovan ska nedanstående tillämpliga väsentliga krav
omräknas med hjälp av enkel interpolation.

2.

Noggrannhetsklasser

2.1

Följande noggrannhetsklasser har definierats:
I

speciell

II

hög

III medelhög
IIII ordinär
I tabell l specificeras gränsvärdena för dessa klasser.
Tabell 1
Noggrannhetsklasser
Minsta last (Min)
Kontrollskaldel (e)

Klass

Antal kontrollskaldelar
n ¼ Max
e

minsta värde

minsta värde

högsta värde

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

5

g ≤ e

20 e

500

10 000

5

g ≤ e

10 e

100

1 000

III

IIII

För vågar i klasserna II och III som används för bestämning av frakttariffer minskas minimikapaciteten till 5e.
(1) EGT L 39, 15.2.1980, s. 40.

SV

L 122/12

2.2

Europeiska unionens officiella tidning

Skaldelar

2.2.1 Den reella skaldelen (d) och kontrollskaldelen (e) ska uttryckas som
1 × 10k, 2 × 10k eller 5 × 10k massenheter,
där k betecknar ett heltal eller talet noll.
2.2.2 För alla vågar som inte har hjälpanordning för avläsning ska gälla att
d= e
2.2.3 För vågar som har hjälpanordning för avläsning gäller följande villkor:
e= 1 × 10k g
d < e ≤ 10 d,
utom för vågar i klass I med d< 10–4 g, där villkoret är att e = 10–3 g.
3.

Klassificering

3.1

Vågar med ett vägningsområde
Vågar som har hjälpanordning för avläsning ska höra till klass I eller klass II. För dessa vågar gäller att de lägre
gränsvärdena för minsta lasten erhålls ur tabell l genom att kontrollskaldelen (e) i spalt 3 ersätts av den reella
skaldelen (d).
Om d < 10–4 g får högsta lasten för vågar i klass I underskrida 50 000 e.

3.2

Vågar med flera vägningsområden
Flera vägningsområden är tillåtna, förutsatt att dessa tydligt anges på vågen. Varje enskilt vägningsområde klassi
ficeras enligt avsnitt 3.1. Om vägningsområdena ligger inom olika noggrannhetsklasser ska vågen uppfylla de
strängaste av de krav som ställs på vågar inom de noggrannhetsklasser som vägningsområdena motsvarar.

3.3

Flerintervallsvågar

3.3.1 Vågar med ett vägningsområde kan ha flera delvägningsområden (flerintervallsvågar).
Flerintervallsvågar får inte vara utrustade med hjälpanordning för avläsning.
3.3.2 Varje delvägningsområde för flerintervallsvågar definieras av följande storheter:
— kontrollskaldelen ei

med e(i +

— högsta lasten Maxi

med Maxr = Max

— minsta lasten Mini

med Mini = Max

1)

> ei

(i – 1)

och Min1 = Min
i = 1, 2 … r
i = delvägningsområdets ordningsnummer
r = totala antalet delvägningsområden
Alla laster avser nettolast, oavsett värdet på eventuell tara.
3.3.3 Delvägningsområdena klassificeras enligt tabell 2. Alla delvägningsområden ska ligga i samma noggrannhetsklass
och denna är vågens noggrannhetsklass.
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Tabell 2
Flerintervallsvågar
i = 1, 2, … r

i = delvägningsområdets ordningsnummer

r = totala antalet delvägningsområden

Minsta last (Min)
Klass

Kontrollskaldel (e)

Antal kontrollskaldelar

Minsta värde

Minst (1)
n ¼ eMaxi

ðiþ1Þ

Högst
i
n ¼ Max
ei

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) För i = r, gäller motsvarande kolumn i tabell 1, med e ersatt av er.

4.

Noggrannhet

4.1

När de i artikel 9 fastställda kontrollerna utförs får felet i visningen inte överstiga det största tillåtna felet enligt
tabell 3. Om visningen är digital ska felet korrigeras för avrundningsfelet.

Det största tillåtna felet avser nettovärden och taravärden för alla eventuella belastningsfall, exklusive förinställt
taravärde.

Tabell 3
Största tillåtna fel
Last
Största tillåtna fel
Klass I

Klass II

Klass III

Klass IIII

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

De största tillåtna felen under drift är dubbelt så stora som de i punkt 4.1 angivna största tillåtna felen.

5.

Vägningsresultatet hos en våg ska vara repeterbart och ska vara detsamma när andra visningsanordningar används
och när andra utbalanseringsmetoder används.

Vägningsresultatet ska vara tillräckligt okänsligt för ändringar av lastens placering på lastbäraren.

6.

Vågen ska reagera på små ändringar av lasten.
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7.

Inverkan av influensstorheter och tid

7.1

Vågar i klasserna II, III och IIII som kan komma att användas i snedställt läge ska vara tillräckligt okänsliga för
snedställningar som kan förekomma under normalt bruk.

7.2

Vågarna ska uppfylla de metrologiska kraven inom det av tillverkaren specificerade temperaturintervallet. Detta
intervall ska minst omfatta
— 5 °C för vågar i klass I,
— 15 °C för vågar i klass II,
— 30 °C för vågar i klass III och IIII.
Om tillverkarspecifikation saknas ska temperaturintervallet vara – 10 °C to + 40 °C.

7.3

Vågar som är anslutna till nätspänning ska uppfylla de metrologiska kraven vid normalt förekommande nätspän
ningsvariationer.
Vågar som är batteridrivna ska indikera när batterispänningen faller under den lägsta nivå som krävs. I ett sådant
fall ska vågen antingen fortsätta att fungera korrekt eller stängas av automatiskt.

7.4

Elektroniska vågar ska, med undantag för dem som hör till klass I och II och för vilka e < l g, uppfylla de
metrologiska kraven vid hög relativ luftfuktighet vid temperaturintervallets övre gräns.

7.5

Långtidsbelastning av en våg i klass II, III eller IIII ska ha försumbar inverkan på belastningsvisningen och på
nollvisningen direkt efter avlastning.

7.6

Under andra betingelser ska vågen antingen fortsätta att fungera korrekt eller stängas av automatiskt.
Konstruktion och uppbyggnad

8.

Allmänna krav

8.1

Vågen ska vara så konstruerad och uppbyggd att den behåller sina metrologiska egenskaper när den är korrekt
installerad och används på rätt sätt i den miljö som den är avsedd för. Vågen måste visa värdet på den vägda
massan.

8.2

När en elektronisk våg utsätts för störningar får ett visat resultat inte vara behäftat med ett betydande fel, eller
också ska detta automatiskt upptäckas och indikeras.
När en elektronisk våg automatiskt avkänt ett betydande fel ska den avge en synlig eller hörbar larmsignal, som ska
fortgå tills användaren vidtar korrigerande åtgärder eller felet upphör.

8.3

De krav som ställs enligt 8.1 och 8.2 ska uppfyllas under vågens hela förväntade användningstid.
Digitala elektroniska anordningar ska alltid utöva tillräcklig övervakning av att mätprocessen och indikeringsanord
ningen fungerar på rätt sätt och att all lagring och överföring av data sker korrekt.
När en elektronisk våg automatiskt avkänner ett betydande hållbarhetsfel ska den avge en synlig eller hörbar
larmsignal, som ska fortgå tills användaren vidtar korrigerande åtgärder eller felet upphör.

8.4

De metrologiska egenskaperna hos en elektronisk våg får inte påverkas negativt av att yttre utrustning ansluts till
vågen via ett lämpligt gränssnitt.

8.5

Vågen får inte ha någon egenskap som kan underlätta att den används i bedrägligt syfte. Möjligheterna att
oavsiktligt missbruka vågen ska vara små. Komponenter som inte får tas isär eller justeras av användaren ska
skyddas mot sådana åtgärder.

8.6

Vågen ska vara så konstruerad att den lätt kan underkastas de föreskrivna kontrollåtgärderna enligt direktivet.
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Visning av vägningsresultatet och andra viktuppgifter
Vägningsresultatet och andra viktuppgifter ska visas på ett korrekt, entydigt och icke vilseledande sätt. Visnings
anordningen ska vara lätt att avläsa vid normalt bruk.
Benämningarna och beteckningarna på enheterna enligt punkt l i denna bilaga ska följa föreskrifterna i direktiv 80/181/EEG, med tillägget att beteckningen för metrisk karat ska vara ”ct”.
Vågen ska inte kunna visa resultat som överskrider högsta last (Max) plus 9 e.
En hjälpanordning för avläsning får endast användas till höger om decimaltecknet. En anordning för utökad
visning får endast användas temporärt, varvid någon utskrift inte ska kunna utföras.
Sekundärresultat får visas, förutsatt att de inte kan förväxlas med primärresultat.

10.

Utskrift av vägningsresultat och andra viktuppgifter
Utskrivna resultat ska vara korrekta, identifierbara och entydiga. Utskriften ska vara tydlig, läsbar, icke raderbar och
beständig.

11.

Nivellering
I tillämpliga fall ska vågen vara försedd med en anordning och en indikator för nivellering med tillräcklig
känslighet för att vågen ska kunna installeras korrekt.

12.

Nollställning
Vågen får vara utrustad med nollställningsanordning. En sådan anordning ska medge noggrann nollställning och
får inte ge upphov till felaktiga vägningsresultat.

13.

Anordningar för tarering och förinställd tarering
Vågen får ha en eller flera tareringsanordningar och en anordning för förinställd tarering. Tareringsanordningarna
ska medge korrekt nollställning och korrekt vägning av nettovikt. Anordningen för förinställd tarering ska säker
ställa korrekt bestämning av beräknad nettovikt.

14.

Vågar som används vid försäljning direkt till allmänheten, med en kapacitet på högst 100 kg: tillkommande krav
En våg som används vid försäljning direkt till allmänheten ska visa all väsentlig information om vägningen. Om
den visar priset ska den tydligt visa kunden hur priset har beräknats på den vara som ska säljas.
Visat pris för betalning ska vara korrekt.
En prisberäknande våg ska visa den väsentliga informationen länge nog för att kunden ska hinna läsa den
ordentligt.
En prisberäknande våg får utföra andra funktioner än vägning per post och prisberäkning. Förutsättningen är att all
visning som avser någon transaktion skrivs ut tydligt, entydigt och lämpligt utformat på ett kvitto eller en etikett åt
kunden.
En våg får inte ha några egenskaper som direkt eller indirekt kan försvåra eller komplicera tolkningen av en
visning.
En våg ska vara försedd med skydd som förhindrar oriktiga affärstransaktioner som beror på att vågen inte
fungerar korrekt.
Hjälpanordningar för avläsning och anordningar för utökad visning är inte tillåtna.
Tillsatsanordningar som kan användas i bedrägligt syfte är inte tillåtna.
Vågar som liknar dem som normalt används vid försäljning direkt till allmänheten men som inte uppfyller de krav
som anges i detta avsnitt måste nära visningsenheten vara beständigt märkta med texten ”Får ej säljas direkt till
allmänheten”.

15.

Prismärkande vågar
En våg som skriver ut prisetiketter ska uppfylla kraven för vågar som visar priset vid försäljning direkt till
allmänheten, i den mån dessa kan tillämpas för vågen i fråga. Vågen ska inte kunna skriva ut en etikett under
minsta last.
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BILAGA II
PROCEDURER FÖR UTVÄRDERING AV ÖVERENSSTÄMMELSE
1.

EG-typkontroll

1.1

EG-typkontroll innebär att ett anmält organ kontrollerar och intygar att en våg, som är representativ för en
förutsedd produktion, uppfyller kraven enligt detta direktiv.

1.2

Tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen ska ansöka om EG-typkontroll hos endast ett
anmält organ.
Ansökan ska omfatta
— tillverkarens namn och adress, och om ansökan inges av hans representant, också dennes namn och adress,
— en skriftlig försäkran att ansökan inte ingivits till något annat anmält organ,
— konstruktionshandlingar enligt bilaga III.
Den sökande ska till det anmälda organets förfogande ställa en våg som är representativ för den förutsedda
produktionen (nedan kallad typen).

1.3

Det anmälda organet ska

1.3.1 granska konstruktionshandlingarna och undersöka om typen tillverkats i enlighet med dem,
1.3.2 komma överens med sökanden om var undersökningen och/eller provningen ska äga rum,
1.3.3 genomföra eller låta genomföra den erforderliga undersökningen och/eller prövningen för att kontrollera att de
lösningar som tillverkaren valt uppfyller de väsentliga kraven, då harmoniserade standarder enligt artikel 6.1 inte
har tillämpats till fullo,
1.3.4 genomföra eller låta genomföra den erforderliga undersökningen och/eller prövningen för att kontrollera om
tillverkaren, då han valt att tillämpa de relevanta standarderna, tillämpat dem fullständigt, för att säkerställa att
de väsentliga kraven uppfylls.
1.4

Om typen uppfyller kraven enligt detta direktiv ska det anmälda organet utfärda ett intyg om EG-typgodkännande
till sökanden. I intyget ska anges resultaten av kontrollen, eventuella villkor för att intyget ska gälla, nödvändiga
uppgifter för att kunna identifiera den godkända vågen, och i tillämpliga fall en beskrivning av vågens arbetssätt.
Allt relevant tekniskt underlag, t.ex. ritningar och scheman, ska biläggas intyget om EG-typgodkännande.
Intygets giltighetstid ska vara tio år från dagen för utfärdandet, och det får därefter förlängas för tio år i taget.
Om vågens grundläggande konstruktion ändrats, t.ex. genom att ny teknik tillämpas, kan intygets giltighetstid
inskränkas till två år, varefter förlängning får erhållas för tre år.

1.5

Varje anmält organ ska regelbundet förse alla medlemsstater med en lista som förtecknar följande:
— Inkomna ansökningar om EG-typkontroll.
— Utfärdade intyg om EG-typgodkännande.
— Ej beviljade ansökningar om typgodkännande.
— Tillägg och ändringar till handlingar som redan utfärdats.
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Varje anmält organ ska dessutom genast informera alla medlemsstater om återkallelse av intyg om EG-typgodkän
nande.
Varje medlemsstat ska hålla denna information tillgänglig för de organ som anmälts av landet.
1.6

Övriga anmälda organ ska kunna få ett exemplar av intygen med bilagor.

1.7

Den sökande ska hålla det anmälda organ som utfärdat intyget om EG-typgodkännande informerat om alla
ändringar av den godkända typen.
Ändringar av en godkänd typ måste få tilläggsgodkännande av det anmälda organ som utfärdat intyget om EGtypgodkännande, om ändringarna påverkar vågens uppfyllande av de väsentliga kraven enligt detta direktiv eller de
föreskrivna villkoren för att använda vågen. Detta tilläggsgodkännande ges i form av ett tillägg till det ursprungliga
intyget om EG-typgodkännande.

2.

EG-försäkran om typöverensstämmelse (kvalitetssäkring av produktion)

2.1

EG-försäkran om typöverensstämmelse (kvalitetssäkring av produktion) innebär att en tillverkare som uppfyller
kraven i punkt 2.2 försäkrar att de ifrågavarande vågarna i tillämpliga delar överensstämmer med typen enligt
beskrivningen i EG-typgodkännandet och uppfyller kraven i detta direktiv.
Tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen ska anbringa CE-märkningen om överens
stämmelse på varje våg tillsammans med den inskrift som anges i bilaga IV samt utfärda en skriftlig försäkran om
överensstämmelse.
CE-märkningen om överensstämmelse ska åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som ansvarar
för EG-övervakning enligt punkt 2.4.

2.2

Tillverkaren ska ha infört ett godtagbart kvalitetssystem i enlighet med punkt 2.3, och ska underkastas EG-över
vakning enligt punkt 2.4.

2.3

Kvalitetssystem

2.3.1 Tillverkaren ska till ett anmält organ inge en ansökan om att få sitt kvalitetssystem godkänt.
Ansökan ska omfatta följande:
— Ett åtagande att uppfylla de skyldigheter som är förenade med att vidmakthålla ett godkänt kvalitetssystem.
— Ett åtagande att vidmakthålla det godkända kvalitetssystemet för att säkerställa dess fortsatta ändamålsenlighet
och effektivitet.
Tillverkaren ska hålla all relevant information tillgänglig för det anmälda organet; särskilt dokumentationen av
kvalitetssystemet och konstruktionshandlingarna för vågen.
2.3.2 Kvalitetssystemet ska säkerställa att vågarna överensstämmer med typen enligt beskrivningen i intyget om EGtypgodkännande och uppfyller kravet eller kraven i detta direktiv.
Alla element, krav och föreskrifter som tillverkaren antagit ska dokumenteras på ett systematiskt och ordnat sätt i
form av skrivna regler, rutiner och anvisningar. Denna dokumentation av kvalitetssystemet ska säkerställa rätt
förståelse av kvalitetssystemets program, planer, manualer och arkiv.
I dokumentationen ska bl.a. ingå en tydlig beskrivning av följande:
— Uppsatta kvalitetsmål och den organisatoriska strukturen, ledningsansvaret och befogenheterna när det gäller
produktkvalitet.
— Tillverkningsprocessen, teknikerna för kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring samt de systematiska åtgärder som
kommer att vidtagas.
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— De undersökningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter tillverkningen, och hur ofta
de kommer att utföras.
— Medlen för övervakning av att uppsatta kvalitetsmål uppnås och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.
2.3.3 Det anmälda organet ska undersöka och bedöma kvalitetssystemet för att avgöra om det uppfyller kraven enligt
punkt 2.3.2. Överensstämmelse med kraven ska förutsättas gälla för sådana kvalitetssystem som tillämpar mot
svarande harmoniserade standarder.
Organet ska meddela sitt beslut till tillverkaren och informera övriga utnämnda organ. Meddelandet till tillverkaren
ska innehålla slutsatserna från undersökningen, och, om ansökan avslås, skälen för detta.
2.3.4 Tillverkaren eller hans bemyndigade ombud ska hålla det anmälda organ som godkänt kvalitetssystemet informerat
om alla uppdateringar av detta i samband med ändringar som t.ex. orsakas av ny teknik eller nya kvalitetsbegrepp.
2.3.5 Varje anmält organ som återkallar godkännande av ett kvalitetssystem ska informera de övriga anmälda organen
om detta.
2.4

EG-övervakning

2.4.1 Syftet med EG-övervakning är att säkerställa att tillverkaren uppfyller de skyldigheter ett godkänt kvalitetssystem
medför.
2.4.2 Tillverkaren ska för kontroll bereda det anmälda organet tillträde till lokaler för tillverkning, kontroll, provning och
lagring, och ska tillhandahålla all behövlig information, särskilt följande:
— Dokumentation av kvalitetssystemet.
— Konstruktionshandlingar.
— Arkiverad kvalitetsdokumentation, t.ex. kontrollrapporter samt provnings- och kalibreringsrapporter, redogö
relser för berörd personals kvalifikationer, osv.
Det anmälda organet ska regelbundet genomföra revisioner för att säkerställa att tillverkaren vidmakthåller och
tillämpar kvalitetssystemet. Tillverkaren ska erhålla en revisionsberättelse.
Dessutom kan det anmälda organet göra icke schemalagda besök hos tillverkaren. Vid sådana besök kan det
anmälda organet genomföra fullständig eller partiell revision. Organet ska tillhandahålla tillverkaren en besöksrap
port och i tillämpliga fall en revisionsberättelse.
2.4.3 Det anmälda organet ska se till att tillverkaren vidmakthåller och tillämpar det godkända kvalitetssystemet.
3.

EG-verifikation

3.1

EG-verifikation är det förfarande genom vilket tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen
säkerställer och försäkrar att de vågar som kontrollerats i enlighet med punkt 3.3 där detta är tillämpligt över
ensstämmer med typen, enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller tillämpliga krav i direktivet.

3.2

Tillverkaren ska vidta alla de åtgärder som behövs för att det i tillverkningsprocessen ska säkerställas att vågarna
överensstämmer, där detta är tillämpligt, med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med tillämpliga krav
i direktivet. Tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen ska anbringa CE-märkningen om
överensstämmelse på varje våg samt upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse.

3.3

Det anmälda organet ska utföra vederbörliga undersökningar och prov för att kontrollera att produkten överens
stämmer med kraven i detta direktiv genom undersökning och provning av varje våg enligt punkt 3.5.
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3.4

För vågar som inte kräver ett EG-typgodkännande måste det anmälda organet på begäran få tillgång till konstruk
tionshandlingar enligt bilaga III.

3.5

Verifikation genom undersökning och provning av varje enskild våg

3.5.1 Alla vågar ska undersökas var för sig och de provningar utföras som anges i tillämplig(a) harmoniserad(e)
standard(er) enligt artikel 6.1, eller motsvarande provningar för att verifiera produktens överensstämmelse där
detta är tillämpligt med typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och med tillämpliga krav i direktivet.

3.5.2 Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje våg för vilken överens
stämmelse med kraven har fastställts samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda
provningar.

3.5.3 Tillverkaren eller den som representerar honom ska på begäran kunna förete det anmälda organets intyg om
överensstämmelse.

4.

EG-verifikation av enstaka objekt

4.1

EG-verifikation av enstaka objekt innebär att tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen
säkerställer och försäkrar att en våg, som i allmänhet är konstruerad för ett visst ändamål och för vilken det intyg
som avses i punkt 4.2 har utfärdats, uppfyller de tillämpliga kraven i detta direktiv. Tillverkaren eller den som
representerar honom ska anbringa CE-märkningen om överensstämmelse på vågen samt upprätta en skriftlig
försäkran om överensstämmelse.

4.2

Det anmälda organet ska undersöka vågen och utsätta den för tillämpliga prov angivna i gällande harmoniserad(e)
standard(er) enligt artikel 6.1, eller därmed likvärdiga prov, för att säkerställa att den uppfyller de tillämpliga kraven
i detta direktiv.

Det anmälda organet ska anbringa eller låta anbringa sitt identifikationsnummer på varje våg för vilken överens
stämmelse med kraven har fastställts samt utfärda ett skriftligt intyg om överensstämmelse på grundval av utförda
provningar.

4.3

Syftet med konstruktionshandlingarna enligt bilaga III är att göra det möjligt att bedöma om vågen uppfyller
kraven i detta direktiv samt att klargöra vågens konstruktion, tillverkning och arbetssätt. Det anmälda organet ska
ha tillgång till dessa handlingar.

4.4

Tillverkaren eller den som representerar honom ska på begäran kunna förete det anmälda organets intyg om
överensstämmelse.

5.

Gemensamma bestämmelser

5.1

EG-försäkran om typöverensstämmelse (kvalitetssäkring av produktion), EG-verifikation och EG-verifikation av
enstaka objekt kan utföras hos tillverkaren och på annan plats under förutsättning att transporten till den plats
där vågen ska användas inte kräver att vågen tas isär, att idrifttagande av vågen inte kräver ihopmontering eller
annan teknisk installationsåtgärd som kan påverka vågens egenskaper och att tyngdkraftens storlek på den plats
där vågen ska användas beaktas eller att vågens egenskaper inte påverkas av variationer i tyngdkraften. I alla andra
fall ska kontrollförfarandet genomföras på den plats där vågen ska användas.

5.2

Om vågen påverkas av variationer i tyngdkraften kan kontrollförfarandet enligt punkt 5.1 utföras i två steg, där det
andra steget ska omfatta all undersökning och provning som påverkas av tyngdkraften, och det första steget
omfattar all annan undersökning och provning. Det andra steget ska utföras på den plats där vågen ska användas.
Om en medlemsstat har lagt fast gravitationszoner inom sitt territorium får uttrycket ”på den plats där vågen ska
användas” tolkas som ”i den gravitationszon där vågen ska användas”.

5.2.1 Om en tillverkare valt att få något av förfarandena enligt punkt 5.1 genomfört i två steg och dessa båda steg
kommer att genomföras av två olika parter, ska en våg som genomgått det första steget i förfarandet märkas med
identifikationsnumret för det anmälda organ som genomfört detta steg.
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5.2.2 Den part som genomfört det första steget i förfarandet ska för varje våg utfärda ett intyg som innehåller de
uppgifter som krävs för att vågen ska kunna identifieras och särskild uppgift om vilka undersökningar och
provningar som har utförts.
Den part som utför det andra steget i förfarandet ska utföra de undersökningar och provningar som återstår.
Tillverkaren eller den som representerar honom ska på begäran kunna förete det anmälda organets intyg om
överensstämmelse.
5.2.3 Den tillverkare som valt att i steg ett tillämpa förfarandet vid EG-försäkran om typöverensstämmelse (kvalitets
säkring av produktion) kan för steg två antingen välja samma förfarande eller välja att där fortsätta med förfarandet
vid EG-verifikation.
5.2.4 När steg två fullgjorts ska CE-märkningen om överensstämmelse anbringas på vågen tillsammans med identifika
tionsnumret för det anmälda organ som utfört steg två.
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BILAGA III
KONSTRUKTIONSHANDLINGAR
Den tekniska dokumentationen måste klargöra vågens konstruktion, tillverkning och arbetssätt och göra det möjligt att
bedöma om den uppfyller kraven i direktivet.
Dokumentationen ska omfatta följande, i den mån det krävs för bedömningen:
— En allmän typbeskrivning.
— Konstruktions- och tillverkningsritningar samt scheman över komponenter, delmontage och kretsar, osv.
— Beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå ovanstående underlag, inklusive vägens arbetssätt.
— En lista med de harmoniserade standarder enligt artikel 6.1 som tillämpats helt eller delvis, samt beskrivningar av de
lösningar som valts för att uppfylla de väsentliga kraven då harmoniserade standarder enligt artikel 6.1 inte tillämpats.
— Resultaten av konstruktionsberäkningar och undersökningar, osv.
— Provningsrapporter.
— Intyg om EG-typgodkännande och relevanta provningsresultat för vågar med komponenter som är identiska med
sådana som ingår i den aktuella konstruktionen.
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BILAGA IV
CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE OCH PÅSKRIFTER
1.

Vågar som underkastats kontroll av EG-överensstämmelse

1.1 Dessa vågar ska vara försedda med följande:
a) — CE-märkningen om överensstämmelse, bestående av CE-symbolen enligt bilaga VI.
— Identifikationsnumret/-numren för det/de anmälda organ som utfört tillsynen eller EG-verifikationen.
Ovannämnda märkning och påskrifter ska vara anbringade på vågen, tydligt placerade tillsammans.
b) En grön etikett med minimimåtten 12,5 × 12,5 mm i fyrkant, med bokstaven ”M” tryckt i svart.
c) Följande text:
— I tillämpliga fall numret på intyget om EG-typgodkännande.
— Tillverkarens märke eller namn.
— Noggrannhetsklassen, omskrivet med en oval eller två vågräta linjer förbundna med två halvcirklar.
— Största last uttryckt som ”Max …”.
— Minsta last uttryckt som ”Min …”.
— Kontrollskaldelen uttryckt som ”e = …”.
— De två sista siffrorna i årtalet för året när CE-märkningen om överensstämmelse anbringades.
Dessutom i tillämpliga fall följande:
— Tillverkningsnumret.
— För vågar som består av separata men samhörande delar, identifieringsmärken på varje del.
— Skaldelen, om den skiljer sig från e, uttryckt som ”d = …”.
— Maximal adderande tara, uttryckt som ”T = + …”.
— Maximal subtraherande tara, uttryckt som ”T = – …”, om den skiljer sig från värdet på Max.
— Tareringsintervall om det skiljer sig från d, uttryckt som ”dT = …”.
— Största tillåtna last, om den skiljer sig från värdet på Max, uttryckt som ”Lim …”.
— Det särskilda temperaturintervallet, uttryckt som ”°C/… °C”.
— Förhållandet mellan lastbärare och last.
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1.2 Vågarna ska ha tillräckliga möjligheter för anbringande av CE-märkning om överensstämmelse och/eller annan
märkning. Det ska vara omöjligt att avlägsna märkningen utan att skada den. Märkningen ska vara synlig när
vågen är placerad i sitt normala användningsläge.
1.3 Om en märkskylt används ska den kunna förseglas om den kan avlägsnas utan att förstöras. Om märkskylten kan
förseglas ska den kunna förses med ett kontrollmärke.
1.4 Märkningen med Max, Min, e och d ska också finnas i närheten av visningsenheten, om den inte redan sitter där.
1.5 Varje lastbestämningsanordning som är förbunden med en eller flera lastbärare ska vara försedd med den tillämpliga
märkning som hör till respektive lastbärare.
2.

Andra vågar
Andra vågar ska vara märkta med
— tillverkarens märke eller namn,
— vågens maximikapacitet, uttryckt som ”Max …”.
Dessa vågar får inte vara försedda med etiketter enligt punkt 1.1 b.

3.

Symbol för begränsat bruk enligt artikel 13
Denna symbol ska utgöras av bokstaven ”M” tryckt med svart på en röd botten, minst 25 × 25 mm i fyrkant, med
två diagonaler som bildar ett kryss.
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BILAGA V
Minimikrav som medlemsstater ska tillämpa när de utser organ som ska genomföra de uppgifter som anges i
artikel 9
1. Organen ska förfoga över personal, resurser och utrustning i den utsträckning som krävs.
2. Organens personal ska ha nödvändig teknisk kompetens och yrkesheder.
3. Vid utförande av provning, utarbetande av rapporter, utfärdande av intyg och genomförande av övervakning enligt
detta direktiv ska organen arbeta oberoende av alla kretsar, grupper eller individer som har direkta eller indirekta
intressen i icke-automatiska vågar.
4. Organens personal ska respektera kraven på sekretess i verksamheten.
5. Organen ska ha tecknat en skadeståndsförsäkring om deras skadeståndsskyldighet inte täcks av staten enligt nationell
lagstiftning.
Medlemsländerna ska regelbundet kontrollera att villkoren 1 och 2 uppfylls.
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BILAGA VI
CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE
— CE-märkningen om överensstämmelse ska bestå av bokstäverna ”CE” i följande utformning:

— Om CE-märkningen om överensstämmelse förminskas eller förstoras ska de proportioner som anges i ovanstående
modell bibehållas.
— Vertikalt ska de olika komponenterna i CE-märkningen om överensstämmelse vara ungefär lika höga och inte lägre än
5 mm.
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BILAGA VII
DEL A
Upphävt direktiv och dess ändringsdirektiv
(som det hänvisas till i artikel 17)
Rådets direktiv 90/384/EEG
(EGT L 189, 20.7.1990, s. 1)
Rådets direktiv 93/68/EEG
(EGT L 220, 30.8.1993, s. 1)

endast hänvisningar till artikel 1.7 och artikel 8

DEL B
Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning
(som det hänvisas till i artikel 17)
Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

90/384/EEG

30 juni 1992

1 januari 1993 (1)

93/68/EEG

30 juni 1994

1 januari 1995 (2)

(1) I överensstämmelse med artikel 15.3 i direktiv 90/384/EEG ska medlemsstaterna under tio år från den dag då de tillämpar de lagar,
förordningar och administrativa bestämmelser som antagits av medlemsstaterna för införlivande av det direktivet i nationell lagstiftning
medge att vågar som motsvarar de regler som gällde före den 1 januari 1993 släpps ut på marknaden och/eller tas i drift.
(2) I överensstämmelse med artikel 14.2 i direktiv 93/68/EEG ska medlemsstaterna fram till den 1 januari 1997 tillåta att produkter som
överensstämmer med de märkningsbestämmelser som gällde före den 1 januari 1995 släpps ut på marknaden och tas i bruk.
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BILAGA VIII
JÄMFÖRELSETABELL
Direktiv 90/384/EEG

Detta direktiv

Skäl 5 sista meningen

Artikel 2.3

Artikel 1.1 första stycket

Artikel 2.1

Artikel 1.1 andra stycket

Artikel 2.1

Artikel 1.1 tredje stycket

Artikel 1.1

Artikel 1.2 inledningen

Artikel 1.2 inledningen

Artikel 1.2 a 1

Artikel 1.2 a i

Artikel 1.2 a 2

Artikel 1.2 a ii

Artikel 1.2 a 3

Artikel 1.2 a iii

Artikel 1.2 a 4

Artikel 1.2 a iv

Artikel 1.2 a 5

Artikel 1.2 a v

Artikel 1.2 a 6

Artikel 1.2. vi

Artikel 1.2 b

Artikel 1.2.b

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6 första stycket inledningen

Artikel 7 första stycket

Artikel 6 första stycket andra meningen

Artikel 7 andra stycket

Artikel 6 andra stycket

Artikel 7 tredje stycket

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8.1 och 8.2

Artikel 9.1 och 9.2

Artikel 8.3 a

Artikel 9.3 första stycket

Artikel 8.3 b

Artikel 9.3 andra stycket

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14 första meningen

Artikel 15 första stycket

Artikel 14 andra meningen

Artikel 15, andra stycket

Artikel 15.1–15.3

—

Artikel 15.4

Artikel 16

Artikel 15.5

—

—

Artikel 17

—

Artikel 18

Artikel 16

Artikel 19

Bilaga I–VI

Bilaga I–VI

—

Bilaga VII

—

Bilaga VIII

