Informačný list – modul D a F

Prechod posudzovania zhody podľa
smernice 2009/23/ES na novú smernicu
2014/31/EÚ (NAWID)
MODUL D a F
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 D (zhoda s typom založená na zabezpečení
kvality výrobného procesu) a modulu F (Zhoda s typom založená na overení výrobku). Informačný list je
určený hlavne výrobcom, ktorých systém kvality výrobného procesu bol schválený NO SLM. Ďalej je
určený výrobcom, ktorí zamýšľajú požiadať NO SLM o vykonanie posúdenia zhody podľa modulu F.

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, sa musia stále odvolávať na
starú smernicu 2009/23/ES a vyhlásenia o zhode pre váhy s neautomatickou činnosťou, ktoré budú
uvádzané na trh od 20. apríla 2016 sa musia odvolávať na novú smernicu 2014/31/EÚ.
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Osvedčenia o schválení systému kvality výrobného procesu (modul D), 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 nové Osvedčenie (popr. jeho revíziu) podľa novej smernice 2014/31/EÚ od 20.
apríla 2016. To platí za predpokladu, že nebola vykonaná podstatná zmena systému kvality výrobného
procesu.

PRÍSTUP A PRINCÍPY
a) 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.
b) Váhy s neautomatickou činnosťou , ktoré budú sprístupnené na trhu od 20. apríla 2016, musia
byť v súlade s požiadavkami novej smernice 2014/31/EÚ.
c) Prechod vyhlásenia o zhode na novú smernicu 2014/32/EÚ od 20. apríla 2016 vyžaduje od
výrobcov váh s neautomatickou činnosťou implementáciu príslušných zmien, najmä:


prijať a implementovať opatrenia na výrobu a sprístupňovanie váh s neautomatickou
činnosťou na trh v súlade s požiadavkami novej smernice 2014/31/EÚ;



prijať a implementovať ustanovenie uviesť na váhach s neautomatickou činnosťou
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 uviesť na
obale alebo v sprievodnej dokumentácii meradla;



prijať a implementovať ustanovenie aktualizovať EÚ vyhlásenie o zhode, aby bolo v
súlade s novou smernicou 2014/31/EÚ a jej prílohou 4;



prijať a implementovať ustanovenie uchovávať identifikačné údaje o hospodárskom
subjekte, ktorému meradlo dodal, najmenej počas desiatich rokov odo dňa dodania
meradla;



prijať a implementovať ustanovenie týkajúce sa zmeny doplnkového metrologického
označenia. Doplnkové metrologické označenie je teraz rovnaké ako v prípade
smernice MID (2014/32/EÚ): zelená 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.
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Za účelom dosiahnutia neprerušenej platnosti Osvedčenia o schválení systému kvality výrobného
procesu (modul D) po 20. apríli 2016, ktoré bolo vydané v rámci smernice 2009/23/ES, výrobca by mal
zaslať NO SLM nasledovné:
1)

písomné potvrdenie (deklaráciu), že systém kvality výrobného procesu bol aktualizovaný
vzhľadom na požiadavky novej smernice 2014/31/EÚ, a

2)

popis zmien vykonaných v systéme kvality výrobného procesu, ktoré boli vykonané za účelom
prechodu na novú smernicu 2014/31/EÚ vrátane dôkazov o týchto zmenách (formulár
vyhlásenia o zhode a úprava označenia v súlade s novou smernicou 2014/31/EÚ, umiestnenie
kontaktnej adresy na meradle a pod.).
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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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