Informačný list – modul B

Prechod posudzovania zhody podľa
smernice 2009/23/ES na novú smernicu
2014/31/EÚ (NAWID)
MODUL B
V rámci zavedenia nového právneho rámca Európskej únie, existujúca európska smernica 2009/23/ES o
váhach s neautomatickou činnosťou bude nahradená 20. apríla 2016 novou európskou smernicou
2014/31/EÚ (NAWID), ktorá je do právneho poriadku Slovenskej republiky transponovaná novým
nariadením vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou
na trhu (ďalej len „NV SR 126/2016 Z. z.”), ktorého účinnosť je od 20. apríla 2016. Nové NV SR 126/2016
Z. z. od dátumu svojej účinnosti zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 399/1999 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na váhy s neautomatickou činnosťou v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č.150/2002 Z. z..
Tento informačný list popisuje prístup a zásady notifikovanej osoby č. 1432 (ďalej len „NO SLM“) k
prechodu na novú smernicu 2014/31/EÚ vo vzťahu k modulu B (EÚ Skúška typu) a je určený pre výrobcov,
ktorých váhy s neautomatickou činnosťou boli schválené NO SLM alebo pre nových klientov.

PRECHODNÉ USTANOVENIA
Smernica 2009/23/ES sa používa a aplikuje do 19. apríla 2016. Nová smernica 2014/31/EU sa aplikuje od
20. apríla 2016. To znamená, že všetky meradlá umiestnené na trh od 20. apríla 2016 musia byť v súlade
s požiadavkami novej smernice 2014/31/EÚ. Zároveň to znamená, že vyhlásenia o zhode pre váhy s
neautomatickou činnosťou, ktoré sú uvádzané na trh do 19. apríla 2016, musia obsahovať odkaz na starú
smernicu 2009/23/ES a vyhlásenia o zhode pre váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré budú uvádzané
na trh od 20. apríla 2016 musia obsahovať odkaz na novú smernicu 2014/31/EÚ.
ES certifikáty typu výrobku, ktoré boli vydané podľa starej smernice 2009/23/ES, ostávajú naďalej v
platnosti aj v rámci novej smernice 2014/31/EÚ. To znamená, že nie je potrebné vydať nový certifikát EÚ
skúšky typu podľa novej smernice 2014/31/EÚ od 20. apríla 2016. To platí za predpokladu, že nebola
vykonaná podstatná zmena schváleného typu.
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Nová norma EN 45501: 2015 sa od 20. apríla 2016 stane harmonizovanou normou pre smernicu NAWID
(predpoklad zhody EN 45501: 1992 AC: 1993 s požiadavkami na váhy s neautomatickou činnosťou bude
ukončený dňa 20. apríla 2016). ES certifikáty typu výrobku zostanú v platnosti, avšak v prípade ich revízie
alebo predĺženia ich platnosti, môže sa požadovať vykonanie dodatočných skúšok a preskúmaní v súlade
s novou EN 45501: 2015.

PRÍSTUP A PRINCÍPY
a)

Nová smernica 2014/31/EÚ implementuje požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 765/2008 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES. Nová smernica
2014/31/EÚ, z pohľadu výrobcov, upravuje najmä nasledovné oblasti:


upresňuje úlohy a povinnosti hospodárskych subjektov - výrobcov, splnomocnených zástupcov
výrobcu, dovozcov a distribútorov;



upresňuje štruktúru a obsah EÚ vyhlásenia o zhode;



upravuje doplnkové metrologické označenie. Doplnkové metrologické označenie je teraz
rovnaké ako v prípade smernice MID (2014/32/EÚ): Zelené nálepka s veľkým písmenom M
čiernej farby je nahradená doplnkovým metrologickým označením, ktoré sa skladá
z pravouhlého štvoruholníka, v ktorom je umiestnené veľké písmeno „M“ a posledné dvojčíslie
roka, v ktorom bolo doplnkové metrologické označenie umiestnené na váhach. Výška
štvoruholníka sa musí rovnať výške označenia CE. Doplnkové metrologické označenie sa
umiestňuje bezprostredne za označenie CE.



ukladá povinnosť výrobcom a dovozcom uviesť na meradle svoje obchodné meno alebo
ochrannú známku a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresu, na ktorej ho možno
zastihnúť, ak nie je zhodná so sídlom alebo s miestom podnikania; ak to nie je možné,
požadované informácie je povinný uviesť na obale alebo v sprievodnej dokumentácii meradla;



zavádza analýzu rizík a hodnotenie rizika;



upresňuje sledovateľnosť v rámci sprístupňovania meradiel na trhu a spoluprácu s orgánmi
dohľadu.

b)

Certifikačné konania a činnosti NO SLM, ktoré v súčasnosti prebiehajú podľa starej smernice
2009/23/ES, a ktoré nebudú ukončené do 19. apríla 2016, budú posúdené a ukončené podľa novej
smernice 2014/31/EÚ a v súlade s jej požiadavkami. Z tohoto dôvodu, ak je to potrebné, NO SLM
bude požadovať od výrobcov predložiť dodatočnú dokumentáciu k predloženej žiadosti v súlade
s požiadavkami novej smernice 2014/31/EÚ.

c)

Váhy s neautomatickou činnosťou , ktoré budú sprístupnené na trhu od 20. apríla 2016, musia byť
v súlade s požiadavkami novej smernice 2014/31/EÚ.
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ODKAZY/LINKY
1.

2.

DIRECTIVE 2009/23/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2009 on nonautomatic weighing instruments (OJ L 122, 16.5.2009, pp. 6–27)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0023&from=EN
DIRECTIVE 2014/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the
harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of nonautomatic weighing instruments (recast) (OJ L 96, 29.3.2014, pp. 107–148)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0031&from=EN

3.

REGULATION (EC) No 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008
setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products
and repealing Regulation (EEC) No 339/93 (OJ L 218, 13.8.2008, pp. 30–47)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&from=EN

4.

DECISION No 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a
common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision 93/465/EEC (OJ L 218,
13.8.2008, pp. 82–128)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0082:0128:en:PDF

5.

COMMISSION NOTICE of 5.4.2016 The 'Blue Guide' on the implementation of EU product rules 2016
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/16210

6.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. zo 17. februára 2016 o sprístupňovaní váh
s neautomatickou činnosťou na trhu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/126/20160420

7.

Commission communication in the framework of the implementation of Directive 2014/31/EU of the
European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the
Member States relating to the making available on the market of non-automatic weighing instruments
(recast) (Publication of titles and references of harmonised standards under Union harmonisation
legislation) (2016/C 014/02)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0115(02)&from=EN

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na slmcv@slm.sk.

8. apríla 2016

Ing. Štefan Král, PhD.
Riaditeľ certifikačného orgánu pre výrobky
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