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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/31/EU

Nr. 13/155

2019/EØS/13/11

av 26. februar 2014
om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av
ikke-automatiske vekter
(omarbeiding)(*)
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE
UNION HAR —

av produkter(6) fastsetter de felles prinsipper og
referansebestemmelser som skal anvendes som et
ensartet grunnlag for revisjon eller omarbeiding av
sektorlovgivning. Direktiv 2009/23/EF bør derfor
tilpasses nevnte beslutning.

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,
4)

Dette direktiv omfatter ikke-automatiske vekter som er
nye på unionsmarkedet når de bringes i omsetning, det
vil si de er enten nye ikke-automatiske vekter som er
framstilt av en produsent etablert i Unionen, eller ikkeautomatiske vekter, uansett om de er nye eller brukte,
som er importert fra en tredjestat.

5)

Medlemsstatene bør ha ansvar for å gi publikum vern
mot feilaktige resultater av veiing utført med ikkeautomatiske vekter når slike benyttes innen visse
bruksområder.

6)

Dette direktiv bør få anvendelse på alle former for
levering, herunder fjernsalg.

7)

Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i
omsetningskjeden ha ansvar for at ikke-automatiske
vekter oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det
sikres et høyt vernenivå for offentlige interesser som
omfattes av dette direktiv, og slik at det garanteres
rettferdig konkurranse på unionsmarkedet.

8)

Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og
distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for
å sikre at de bare gjør tilgjengelig på markedet ikkeautomatiske vekter som er i samsvar med dette direktiv.
Det bør fastsettes en klar, forholdsmessig fordeling av
forpliktelsene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i forsynings- og distribusjonskjeden.

9)

For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere, markedstilsynsmyndigheter og sluttbrukere bør
medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å
opplyse om nettadresse i tillegg til postadresse.

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale
parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter den ordinære regelverksprosessen(2) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

2)

3)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/23/EF av
23. april 2009 om ikke-automatiske vekter(3) er blitt
betydelig endret(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere
endringer, bør nevnte direktiv av klarhetshensyn
omarbeides.
Europaparlamentsog
rådsforordning
(EF)
nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene
til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring
av produkter(5) fastsetter regler om akkreditering av
samsvarsvurderingsorganer, utgjør en ramme for
markedstilsyn med produkter og for kontroller av
produkter fra tredjestater og fastsetter generelle
prinsipper for CE-merking.
Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF
av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014,
s. 107, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 213/2014 av
24. oktober 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II
(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52 av
3.9.2015, s. 8.
(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105.
(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014.
(3) EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6. Direktiv 2009/23/EF er kodifiseringen av rådsdirektiv 90/384/EØF av 20. juni 1990 om
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om ikkeautomatiske vekter (EFT C 189 av 20.7.1990, s. 1).
(4) Se vedlegg V del A.
(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.

(6) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
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10)

Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best kan
gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering.
Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av
produsenten alene.

11)

Det er nødvendig å sikre at ikke-automatiske vekter fra
tredjestater som innføres på unionsmarkedet, oppfyller
kravene i dette direktiv, og særlig at produsentene har
gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering av slike ikke-automatiske vekter. Det bør derfor
fastsettes at importørene skal sikre at de ikkeautomatiske vekter de bringer i omsetning, oppfyller
kravene i dette direktiv, og at de ikke bringer i
omsetning ikke-automatiske vekter som ikke oppfyller
disse kravene, eller som utgjør en risiko. Det bør også
fastsettes at importørene skal sikre at framgangsmåter
for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at
merking av ikke-automatiske vekter og dokumentasjon
utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for
vedkommende nasjonale myndigheter for kontroll.

12)

13)

Når en importør bringer en ikke-automatisk vekt i
omsetning, skal vedkommende angi sitt navn, firma og
registrerte varemerke og kontaktadresse på den ikkeautomatiserte vekten. Der bør kunne gjøres unntak fra
dette, herunder i tilfeller der importøren blir nødt til å
åpne emballasjen bare for å påføre sitt navn og sin
adresse på vekten.

Distributøren gjør en ikke-automatiske vekt tilgjengelig på markedet etter at den er brakt i omsetning av
produsenten eller importøren, og bør utvise behørig
aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av den ikkeautomatiske vekten ikke har negativ innvirkning på
nevnte vekts samsvar med kravene.

14)

Alle markedsdeltakere som bringer en ikke-automatisk
vekt i omsetning under eget navn eller varemerke eller
endrer en ikke-automatisk vekt på en slik måte at
oppfyllelsen av dette direktiv kan bli påvirket, bør
anses som produsent og bør påta seg produsentens
forpliktelser.

15)

Distributørene og importørene befinner seg nær
markedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgaver som vedkommende nasjonale
myndigheter utfører, og de bør være rede til å delta
aktivt ved å gi vedkommende myndigheter alle nødvendige opplysninger om den berørte ikke-automatiske
vekt.

16)

Markedstilsynet blir enklere og mer effektivt dersom
man kan sikre sporing av en ikke-automatisk vekt
gjennom hele omsetningskjeden. Med et effektivt
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sporingssystem blir det lettere for markedstilsynsmyndighetene å spore markedsdeltakere som har
gjort ikke-automatiske vekter som ikke oppfyller
kravene, tilgjengelig på markedet. I forbindelse med
oppbevaringen av opplysningene som kreves i henhold
til dette direktiv for identifikasjon av andre markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke være forpliktet
til å ajourføre slike opplysninger når det gjelder andre
markedsdeltakere, som enten har levert dem en ikkeautomatisk vekt, eller som de har levert en ikkeautomatisk vekt til.

17)

I dette direktiv bør bare de grunnleggende måletekniske
krav og ytelseskrav til ikke-automatiske vekter, fastsettes. For å gjøre det lettere å vurdere samsvar med
nevnte grunnleggende måletekniske krav og ytelseskrav
bør det fastsettes en formodning om samsvar for ikkeautomatiske vekter som er i samsvar med harmoniserte
standarder som er vedtatt i samsvar med
europaparlamentsog
rådsforordning
(EU)
nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk
standardisering(1), og som inneholder detaljerte tekniske
spesifikasjoner av disse krav, særlig med hensyn til
måletekniske egenskaper, utforming og konstruksjon.

18)

Forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsetter en framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte
standarder som ikke fullt ut oppfyller kravene i dette
direktiv.

19)

For å gi brukere og tredjemann effektivt vern er det
nødvendig å vurdere om det foreligger samsvar med
relevante måletekniske og tekniske bestemmelser.

20)

For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre og for vedkommende myndigheter å sikre at
ikke-automatiske vekter som gjøres tilgjengelig på
markedet, er i samsvar med de grunnleggende krav, er
det nødvendig å fastsette framgangsmåter for samsvarsvurdering. Beslutning nr. 768/2008/EF inneholder
moduler for mer eller mindre strenge framgangsmåter
for samsvarsvurdering alt etter risikonivå og det
sikkerhetsnivå som kreves. For å sikre samordning
mellom ulike sektorer og unngå midlertidige varianter
bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges
blant disse moduler.

21)

Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring
for å gi de opplysninger som kreves i henhold til dette
direktiv om en ikke-automatisk vekts samsvar med
kravene i dette direktiv og i andre relevante deler av
Unionens harmoniseringsregelverk.

(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12.
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22)

For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for
markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves
for å identifisere alle relevante unionsrettsakter, være
tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å
redusere den administrative byrden for markedsdeltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring
bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante
enkeltstående samsvarserklæringer.

23)

CE-merkingen og den supplerende måletekniske
merkingen som viser at en ikke-automatisk vekt
oppfyller kravene, er det synlige resultatet av en hel
prosess som omfatter samsvarsvurdering i vid forstand.
De allmenne prinsippene for CE-merking og dens
forhold til øvrige merkinger er fastsatt i forordning
(EF) nr. 765/2008. Regler for påføring av CE-merking
og supplerende måleteknisk merking bør fastsettes i
dette direktiv.

24)

Framgangsmåtene for samsvarsvurdering som er
fastsatt i dette direktiv, krever at samsvarsvurderingsorganene, som medlemsstatene har meldt til
Kommisjonen, griper inn.

25)

Erfaringene har vist at kriteriene fastsatt i direktiv
2009/23/EF som samsvarsvurderingsorganene må
oppfylle for å bli meldt til Kommisjonen, ikke er
tilstrekkelige for å sikre et ensartet høyt ytelsesnivå hos
meldte organer i hele Unionen. Det er imidlertid
vesentlig at alle meldte organer utfører sine funksjoner
på en ensartet måte og under rettferdige konkurranseforhold. Dette innebærer at det må fastsettes
bindende krav til de samsvarsvurderingsorganer som
ønsker å bli meldt, for å kunne utføre samsvarsvurderingstjenester.

26)

Dersom et samsvarsvurderingsorgan dokumenterer at
det oppfyller kriteriene i harmoniserte standarder, bør
det antas å oppfylle de tilsvarende krav fastsatt i dette
direktiv.

27)

For å sikre et ensartet kvalitetsnivå ved samsvarsvurderingen er det også nødvendig å fastsette kravene til
samsvarsvurderingsorganer og andre organer som
deltar i vurderingen av, meldingen om og tilsynet med
meldte organer.

28)

Ordningen som fastsettes i dette direktiv, bør suppleres
med akkrediteringsordningen fastsatt i forordning (EF)
nr. 765/2008. Ettersom akkreditering er av avgjørende
betydning for å kunne kontrollere kompetansen hos
samsvarsvurderingsorganene, bør akkrediteringen også
brukes i forbindelse med meldinger.

29)

Åpen akkreditering i henhold til forordning (EF)
nr. 765/2008, som sikrer den nødvendige tillit til
samsvarssertifikater, bør av de nasjonale offentlige
myndigheter i hele Unionen betraktes som den foretrukne måten å vise teknisk kompetanse hos samsvarsvurderingsorganene på. Nasjonale myndigheter
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kan imidlertid anse at de selv har egnede ressurser til å
gjennomføre denne vurderingen. For å sikre et rimelig
nivå av troverdighet for vurderinger som er utført av
andre nasjonale myndigheter, bør de i slike tilfeller
legge fram for Kommisjonen og de andre medlemsstatene nødvendig dokumentasjon som viser at
samsvarsvurderingsorganene som er vurdert, oppfyller
de relevante regelverkskravene.

30)

Samsvarsvurderingsorganer overdrar ofte deler av sin
virksomhet knyttet til samsvarsvurdering til en
underleverandør eller til et datterselskap. For å sikre
det vernenivå som kreves for ikke-automatiske vekter
som skal bringes i omsetning, er det vesentlig at
underleverandører og datterselskaper oppfyller de
samme krav som de meldte organer når det gjelder
utførelsen av samsvarsvurderinger. Det er derfor viktig
at vurderingen av kompetansen og utførelsen hos
organer som skal meldes, og tilsynet med organer som
allerede er meldt, også omfatter virksomhet utført av
underleverandører og datterselskaper.

31)

Det er nødvendig å øke effektiviteten og åpenheten
ved framgangsmåten for melding og særlig å tilpasse
den til nye teknologier for å legge til rette for
elektronisk melding.

32)

Ettersom meldte organer kan tilby sine tjenester i hele
Unionen, bør de andre medlemsstatene og Kommisjonen ha anledning til å reise innvendinger vedrørende et meldt organ. Det er derfor viktig å fastsette
et tidsrom for å avklare eventuell tvil eller usikkerhet
om samsvarsvurderingsorganenes kompetanse før de
påbegynner sin virksomhet som meldte organer.

33)

Av konkurransehensyn er det avgjørende at meldte
organer anvender framgangsmåtene for samsvarsvurdering uten å skape unødige byrder for markedsdeltakerne. Av samme grunn og for å sikre likebehandling
av markedsdeltakerne er det viktig å sikre enhetlig
teknisk anvendelse av framgangsmåtene for samsvarsvurdering. Dette kan best oppnås gjennom
hensiktsmessig samordning og samarbeid mellom
meldte organer.

34)

Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak
for å sikre at ikke-automatiske vekter bare kan bringes
i omsetning dersom de ved riktig lagring og bruk i
samsvar med sitt tiltenkte formål eller under forhold
som med rimelighet kan forutses, ikke medfører fare
for menneskers helse og sikkerhet. Ikke-automatiske
vekter bør anses ikke å oppfylle de grunnleggende
kravene fastsatt i dette direktiv bare dersom de brukes
under forhold som med rimelighet kan forutses, det vil
si ved bruk som kan forekomme i forbindelse med
lovlig og lett forutsigbar menneskelig atferd.
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35)

36)

37)

38)
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For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre
det klart at reglene om tilsyn med og kontroll av
produkter som bringes inn på markedet i Unionen som
fastsatt i forordning (EF) nr. 765/200, gjelder for ikkeautomatiske vekter som omfattes av dette direktiv.
Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å
velge de vedkommende myndigheter som skal utføre
disse oppgaver.
Direktiv 2009/23/EF fastsetter allerede en framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak som
gjør at Kommisjonen kan undersøke berettigelsen av et
tiltak som en medlemsstat har truffet vedrørende en
ikke-automatisk vekt som medlemsstaten anser ikke
oppfyller kravene. For å øke åpenheten og redusere
saksbehandlingstiden må den eksisterende framgangsmåten ved beslutninger om beskyttelsestiltak
forbedres for å gjøre den mer effektiv og for å utnytte
sakkunnskapen som finnes i medlemsstatene.
Den eksisterende ordningen bør utfylles med en framgangsmåte som gjør det mulig for de berørte parter å
bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med
hensyn til ikke-automatiske vekter som utgjør en risiko
for forhold som gjelder vern av allmenne interesser
som omfattes av dette direktiv. Ordningen bør også
gjøre det mulig for markedstilsynsmyndighetene, i
samarbeid med de berørte markedsdeltakere, å gripe
inn på et tidligere stadium med hensyn til slike ikkeautomatiske vekter.
Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om
at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør
det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen,
med mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler
ved en harmonisert standard.

39)

For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av
dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i
samsvar med europaparlaments- og rådsforordning
(EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse
av allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes
kontroll med Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet(1).

40)

Framgangsmåten med rådgivende komité bør anvendes
ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter som
pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige
korrigerende tiltak med hensyn til meldte organer som
ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for
meldingen.

41)

Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør
anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter
med hensyn til ikke-automatiske vekter som oppfyller

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.
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kravene, men som utgjør en risiko for menneskers
helse eller sikkerhet eller andre forhold som gjelder
vern av allmenne interesser.
42)

Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med
etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke
spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette
direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller
av en medlemsstats representant i henhold til dens
saksbehandlingsregler.

43)

Ved behandling av spørsmål som gjelder dette
direktiv, bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller
overtredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd
med gjeldende praksis motta full informasjon og
dokumentasjon og, der dette er hensiktsmessig, en
invitasjon til å delta i slike møter.

44)

Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomføringsrettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten
anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt
tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder ikkeautomatiske vekter som ikke oppfyller kravene, er
berettiget eller ikke.

45)

Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved
overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning
som er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at
disse reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør
være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og
virke avskrekkende.

46)

Det bør derfor fastsettes rimelige overgangsordninger
som tillater at ikke-automatiske vekter gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk, uten at de må
overholde ytterligere produktkrav for ikke-automatiske
vekter som allerede er brakt i omsetning i henhold
til direktiv 2009/23/EF før anvendelsesdatoen for
nasjonale bestemmelser som innarbeider dette direktiv.
Distributører bør derfor kunne levere ikke-automatiske
vekter som allerede er brakt i omsetning, det vil si
lagre som allerede er i distribusjonskjeden, før
anvendelsesdatoen for nasjonale bestemmelser som
innarbeider dette direktiv.

47)

Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at
ikke-automatiske vekter på markedet oppfyller kravene
slik at det sikres et høyt vernenivå for offentlige
interesser som omfattes av dette direktiv, samtidig som
det indre markeds virkemåte sikres, ikke i tilstrekkelig
grad kan nås av medlemsstatene og derfor på grunn av
dets omfang og virkninger bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med
nærhetsprinsippet som fastsatt i artikkel 5 i traktaten
om Den europeiske union. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt i nevnte artikkel, går
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for
å nå dette målet.
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48)

49)
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Plikten til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som
utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det
tidligere direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de
bestemmelsene som ikke er endret, følger av det
tidligere direktivet.

Dette direktiv berører ikke medlemsstatenes forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av
direktivene angitt i vedlegg V del B —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
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Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv menes med:

1) «vekt» et måleinstrument som benyttes til å bestemme et
legemes masse ved hjelp av tyngdekraftens virkning på
legemet. En vekt kan også benyttes til å bestemme andre
størrelser, mengder, parametrer og egenskaper som er
knyttet til massen,

2) «ikke-automatisk vekt» eller «vekt» en vekt som ved
veiing må betjenes av en operatør,

KAPITTEL 1
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Artikkel 1

3) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av en
vekt for distribusjon eller bruk på unionsmarkedet i
forbindelse med kommersiell virksomhet, med eller uten
vederlag,

Virkeområde
1. Dette direktiv får anvendelse på alle ikke-automatiske
vekter.

2. I dette direktiv skilles det mellom følgende bruksområder for ikke-automatiske vekter:

4) «bringe i omsetning» gjøre en vekt tilgjengelig på
unionsmarkedet for første gang,

5) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer en vekt eller får en vekt konstruert eller produsert,
og som markedsfører denne vekten under sitt navn eller
varemerke,

a) bestemmelse av masse ved handelstransaksjoner,

b) bestemmelse av masse ved beregning av avgift, tariff,
skatt, premie, bot, vederlag, erstatning eller lignende
betaling,

6) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert
i Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent
til å handle på dennes vegne i forbindelse med nærmere
angitte oppgaver,

c) bestemmelse av masse med sikte på anvendelse av lov
eller forskrift eller til bruk i uttalelse fra sakkyndig ved
rettergang,

7) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Unionen som bringer en vekt fra en tredjestat i omsetning
i Unionen,

d) bestemmelse av masse i medisinsk praksis ved veiing av
pasienter med sikte på overvåking, diagnostisering og
medisinsk behandling,

8) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i
omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller
importøren, som gjør en vekt tilgjengelig på markedet,

e) bestemmelse av masse ved framstilling av reseptbelagte
legemidler i apotek, og bestemmelse av masse ved
analyser utført i medisinske og farmasøytiske laboratorier,

9) «markedsdeltakere» produsenten, produsentens representant, importøren og distributøren,

10) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske
kravene til en vekt er beskrevet,
f)

fastsettelse av pris på grunnlag av masse ved direkte salg
til publikum og ved framstilling av ferdigpakninger,

g) all annen bruk enn den som er oppført i bokstav a)–f).

11) «harmonisert standard» en harmonisert standard som
definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)
nr. 1025/2012,
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12) «akkreditering» en akkreditering i henhold til artikkel 2
nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008,
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Artikkel 4
Grunnleggende krav

13) «nasjonalt akkrediteringsorgan» et nasjonalt akkrediteringsorgan som definert i artikkel 2 nr. 11 i forordning
(EF) nr. 765/2008,

14) «samsvarsvurdering» en prosess som viser om de
grunnleggende krav i dette direktiv med hensyn til en vekt
er oppfylt,

15) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utøver samsvarsvurderingsvirksomhet, herunder kalibrering, prøving,
sertifisering og inspeksjon,

16) «tilbakekalling» alle tiltak som tar sikte på å oppnå
retur av en vekt som allerede er gjort tilgjengelig for
sluttbrukeren,

17) «tilbaketrekking» alle tiltak som tar sikte på å hindre at en
vekt i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på
markedet,

Vekter som brukes eller skal brukes for formålene oppført i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal oppfylle de grunnleggende
krav fastsatt i vedlegg I.

Dersom vektene er utstyrt med eller knyttet til innretninger
som ikke brukes eller skal brukes for formålene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal innretningene unntas fra de
grunnleggende kravene.

Artikkel 5
Fri omsetning av vekter
1. Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på
markedet av vekter som oppfyller kravene i dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal ikke hindre ibruktaking for
formålene nevnt i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f) av vekter som
oppfyller kravene i dette direktiv.

KAPITTEL 2
MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER

18) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens
regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring
av produkter,

19) «CE-merking» merking der produsenten angir at vekten
er i samsvar med gjeldende krav fastsatt i Unionens
harmoniseringsregelverk om påføring av slik merking.

Artikkel 3
Tilgjengeliggjøring på markedet og ibruktaking
1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at bare vekter som oppfyller gjeldende krav i dette
direktiv, kan gjøres tilgjengelig på markedet.

Artikkel 6
Produsentenes forpliktelser
1. Når produsentene bringer i omsetning vekter som skal
brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f),
skal de sikre at de er utformet og produsert i samsvar med de
grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I.

2. For vekter som skal brukes for formålene oppført i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsenten utarbeide den
tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg II og gjennomføre
den relevante framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i
artikkel 13 eller sørge for at den blir gjennomført.

2. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at vekter ikke kan tas i bruk for formålene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f) med mindre de oppfyller kravene
i dette direktiv.

Når det ved denne framgangsmåten påvises at vekten som skal
brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), er
i samsvar med gjeldende krav, skal produsentene utarbeide en
EU-samsvarserklæring og påføre CE-merking og supplerende
måleteknisk merking.

3. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
sikre at vekter som tas i bruk for formålene nevnt i artikkel 1
nr. 2 bokstav a)–f), fortsetter å oppfylle gjeldende krav i dette
direktiv.

3. For vekter som skal brukes for formålene oppført i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsentene oppbevare
den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i
ti år etter at vekten er brakt i omsetning.
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4. Produsentene skal påse at det finnes framgangsmåter for
å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv ved serieproduksjon. Det skal tas behørig hensyn til endringer i vektens
utforming eller egenskaper og endringer i de harmoniserte
standarder eller andre tekniske spesifikasjoner det vises til i
samsvarserklæringen for en vekt.
Når det anses som hensiktsmessig i betraktning av de risikoer
som er forbundet med en vekt som skal brukes for formålene
oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsentene ta
stikkprøver av vekter som er gjort tilgjengelig på markedet,
undersøke og om nødvendig føre et register over klager,
vekter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av
vekter, samt holde distributørene underrettet om tilsynet.

5. Produsentene skal påse at vektene de bringer i
omsetning, har et type-, parti- eller serienummer eller annet
element som gjør det mulig å identifisere den, som fastsatt i
vedlegg III.
Vekter som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2
bokstav a)–f), skal påføres påskriftene fastsatt i vedlegg III
nr. 1.

Vekter som ikke skal brukes for formålene oppført i artikkel 1
nr. 2 bokstav a)–f), skal påføres påskriftene fastsatt i vedlegg
III nr. 2.

Når en vekt som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1
nr. 2 bokstav a)–f), er utstyrt med eller knyttet til innretninger
som ikke brukes eller skal brukes for formålene oppført i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal produsentene påføre hver
enkelt innretning et symbol for avgrenset bruk som fastsatt i
artikkel 18 og i vedlegg III nr. 3.

6. Produsentene skal angi navn, firma og registrert
varemerke og kontaktadresse på vekten. Adressen skal angi ett
enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og m
7. Produsentene skal påse at vekten som skal brukes for
formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), ledsages av
anvisninger og informasjon på et språk fastsatt av den berørte
medlemsstat som sluttbrukerne lett kan forstå. Slike
anvisninger, opplysninger og eventuell merking skal være
tydelig, forståelig og lesbar.

8. Produsenter som anser eller har grunn til å tro at en vekt
som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette
direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende
tiltak for å bringe vekten i samsvar med dette direktiv eller om
nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom
vekten utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de
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medlemsstater der de har gjort vekten tilgjengelig på
markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om vektens
manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er
truffet.
9. Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en
vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at
vekten er i samsvar med dette direktiv, på papir eller i
elektronisk form og på et språk som lett kan forstås av
vedkommende myndighet. De skal på anmodning fra nevnte
myndighet samarbeide med denne om eventuelle tiltak som
treffes for å fjerne risikoene forbundet med vekter de har brakt
i omsetning.

Artikkel 7
Representanter
1. En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en
representant.
Pliktene fastsatt i artikkel 6 nr. 1 og plikten til å utarbeide
teknisk dokumentasjon nevnt i artikkel 6 nr. 2 skal ikke
utgjøre noen del av representantens fullmakt.

2. En representant skal utføre de oppgaver som er angitt i
fullmakten denne har fått fra produsenten. Fullmakten skal gi
representanten mulighet til å utføre minst følgende oppgaver:
a) oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske
dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for
nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at vekten
er brakt i omsetning,

b) etter en begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale
myndighet, gi denne alle de opplysninger og den
dokumentasjon som er nødvendig for å vise at en vekt er i
samsvar med bestemmelsene,

c) på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter
samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å
fjerne risikoene forbundet med vekter som omfattes av
representantens fullmakt.

Artikkel 8
Importørenes forpliktelser
1. Importørene skal bringe i omsetning bare vekter som
oppfyller kravene.
2. Før en vekt som skal brukes for formålene oppført i
artikkel l nr. 2 bokstav a)–f) kan bringes i omsetning, skal
importørene påse at relevant framgangsmåte for samsvarsvurdering som nevnt i artikkel 13, er utført av produsenten. De
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skal påse at produsenten har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at vekten er påført CE-merking og supplerende måleteknisk merking og ledsages av de nødvendige
dokumenter, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i
artikkel 6 nr. 5 og 6.

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at en vekt
som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2
bokstav a)–f), ikke er i samsvar med de grunnleggende krav
fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe vekten i omsetning
før slikt samsvar er oppnådd. Dersom vekten utgjør en risiko,
skal importøren dessuten underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om dette.

Før en vekt som ikke skal brukes for formålene oppført i
artikkel l nr. 2 bokstav a)–f) kan bringes i omsetning, skal
importørene påse at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i
artikkel 6 nr. 5 og 6.

3. Importørene skal angi navn, firma og registrert
varemerke og kontaktadresse på vekten. Dersom dette gjør
det nødvendig å åpne emballasjen, kan disse angivelsene gis
på emballasjen og i et dokument som følger med vekten.
Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå.

4. Importørene skal påse at vekten som skal brukes for
formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), ledsages av
anvisninger og informasjon på et språk fastsatt av den berørte
medlemsstat som sluttbrukerne lett kan forstå.

5. Importørene skal så lenge de har ansvar for en vekt som
skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–
f), sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke setter vektens
samsvar med de grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I i fare.

6. Når det anses som hensiktsmessig i betraktning av de
risikoer som er forbundet med en vekt som skal brukes for
formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal
importørene ta stikkprøver av vekter som er gjort tilgjengelig
på markedet, undersøke og om nødvendig føre et register over
klager, vekter som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger
av vekter, samt holde distributørene underrettet om tilsynet.

7. Importører som anser eller har grunn til å tro at en vekt
som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette
direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige korrigerende
tiltak for å bringe vekten i samsvar med dette direktiv eller om
nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den. Dersom
vekten utgjør en risiko, skal importørene dessuten umiddelbart
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underrette vedkommende nasjonale myndigheter i de medlemsstater der de har gjort vekten tilgjengelig på markedet, og
gi nærmere opplysninger særlig om vektens manglende
samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

8. For vekter som skal brukes for formålene oppført i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal importørene, i ti år etter at
vekten er brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjon
på anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndigheter.

9. Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en
vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle de opplysninger og den dokumentasjon som er nødvendig for å vise at
en vekt er i samsvar med kravene, på papir eller i elektronisk
form og på et språk som lett kan forstås av vedkommende
myndighet. De skal på anmodning fra nevnte myndighet
samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for
å fjerne risikoene forbundet med vekter de har brakt i
omsetning.

Artikkel 9
Distributørenes forpliktelser
1. Når distributørene gjør en vekt tilgjengelig på markedet,
skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til kravene i
dette direktiv.

2. Før distributørene gjør en vekt som skal brukes for
formålene oppført i artikkel l nr. 2 bokstav a)–f) tilgjengelig
på markedet, skal de kontrollere at vekten er påført CEmerking og supplerende måleteknisk merking, at den ledsages
av de nødvendige dokumenter og av anvisninger og informasjon på et språk som lett kan forstås av sluttbrukerne i den
medlemsstaten der vekten skal gjøres tilgjengelig på
markedet, samt at produsenten og importøren har oppfylt
kravene angitt i henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og artikkel 8
nr. 3.

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at en vekt
som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2
bokstav a)–f), ikke er i samsvar med de grunnleggende krav
fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe vekten i omsetning
før slikt samsvar er oppnådd. Dersom vekten utgjør en risiko,
skal distributøren dessuten underrette produsenten eller
importøren samt markedstilsynsmyndighetene om dette.

Før en vekt som ikke skal brukes formålene oppført i artikkel l
nr. 2 bokstav a)–f), kan gjøres tilgjengelig på markedet, skal
distributørene påse at produsenten og importøren overholder
kravene fastsatt i henholdsvis artikkel 6 nr. 5 og 6 og artikkel
8 nr. 3.
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3. Distributørene skal så lenge de har ansvar for en vekt
som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2
bokstav a)–f), sikre at lagrings- eller transportvilkårene ikke
setter vektens samsvar med de grunnleggende krav fastsatt i
vedlegg I i fare.

4. Distributører som anser eller har grunn til å tro at en vekt
som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i samsvar
med dette direktiv, skal umiddelbart treffe de nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe vekten i samsvar med kravene
eller om nødvendig trekke den tilbake eller tilbakekalle den.
Dersom vekten utgjør en risiko, skal distributørene dessuten
umiddelbart underrette vedkommende nasjonale myndigheter i
de medlemsstater der de har gjort vekten tilgjengelig på
markedet, og gi nærmere opplysninger særlig om vektens
manglende samsvar og eventuelle korrigerende tiltak som er
truffet.

5. Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en
vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i
elektronisk form, alle de opplysninger og den dokumentasjon
som er nødvendig for å vise at en vekt er i samsvar med
kravene De skal på anmodning fra nevnte myndighet
samarbeide med denne om eventuelle tiltak som er truffet for
å fjerne risikoene forbundet med vekter de har gjort
tilgjengelig på markedet.

Artikkel 10
Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på
importører og distributører
En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som
produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser
som følger av artikkel 6, når den bringer en vekt i omsetning
under eget navn eller varemerke eller endrer en vekt som
allerede er brakt i omsetning, på en slik måte at det kan
påvirke vektens samsvar med kravene i dette direktiv.

Artikkel 11
Identifikasjon av markedsdeltakere
For vekter som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1
nr. 2 bokstav a)–f), skal markedsdeltakerne på anmodning
identifisere følgende for markedstilsynsmyndighetene:

a) alle markedsdeltakere som har levert en vekt til dem,

b) alle markedsdeltakere som de har levert en vekt til.

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt
i første ledd i ti år etter at de har fått vekten levert, og i ti år
etter at de har levert vekten.
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KAPITTEL 3
VEKTERS SAMSVAR MED KRAVENE

Artikkel 12
Formodning om samsvar for vekter
Vekter som er i samsvar med harmoniserte standarder eller
deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i Den
europeiske unions tidende, skal formodes å oppfylle de
grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I som omfattes av disse
standardene eller deler av dem.

Artikkel 13
Framgangsmåter for samsvarsvurdering
1. At vektene er i samsvar med de grunnleggende krav
fastsatt i vedlegg I, kan etter produsentens valg fastsettes ved
en av følgende framgangsmåter for samsvarsvurdering:

a) Modul B som fastsatt i vedlegg II nr. 1, etterfulgt enten av
modul D som fastsatt i vedlegg II nr. 2, eller av modul F
som fastsatt i vedlegg II nr. 4.

Modul B skal likevel ikke være obligatorisk for vekter
som ikke benytter elektroniske innretninger, og der
massebestemmelsesinnretningen ikke benytter fjær for å
bringe lasten i likevekt. For vekter som ikke omfattes av
modul B, skal modul D1 som fastsatt i vedlegg II nr. 3
eller modul F1 som fastsatt i vedlegg II nr. 5 få
anvendelse.

b) Modul G som fastsatt i vedlegg II nr. 6.

2. Dokumenter og korrespondanse i forbindelse med
framgangsmåtene for samsvarsvurdering nevnt i nr. 1 skal
utarbeides på et av de offisielle språkene i medlemsstaten der
nevnte framgangsmåter skal gjennomføres, eller på et språk
som godtas av det organ som er meldt i samsvar med
artikkel 19.

Artikkel 14
EU-samsvarserklæring
1. EU-samsvarserklæringen skal fastslå at det er påvist at
de grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I er oppfylt.

2. EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen
fastsatt i vedlegg IV, skal inneholde elementene angitt i de
relevante modulene fastsatt i vedlegg II og skal oppdateres
jevnlig. Den skal oversettes til det eller de språkene som
kreves av den medlemsstat der vekten bringes i omsetning
eller gjøres tilgjengelig på markedet.
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3. Dersom en vekt omfattes av mer enn én unionsrettsakt
som krever en EU-samsvarserklæring, skal det utarbeides en
enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle slike
unionsrettsakter. Erklæringen skal angi hvilke unionsrettsakter
den gjelder, herunder henvisninger til hvor de er kunngjort.

4. Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvar for at vekten er i samsvar med kravene i
dette direktiv.

Artikkel 15
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Det meldte organs identifikasjonsnummer skal påføres av
organet selv, eller av produsenten eller dennes representant
etter organets anvisning.
5. CE-merkingen, den supplerende måletekniske merkingen og det eller de meldte organers identifikasjonsnummer
kan etterfølges av et annet merke som angir en særlig risiko
eller bruk.
6. Medlemsstatene skal basere seg på eksisterende ordninger for å sikre at reglene for CE-merking gjennomføres
korrekt, og treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk av
merkingen.

Samsvarsmerking
Samsvar for en vekt som skal brukes for formålene oppført
i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f) i dette direktiv, skal angis
ved at vekten påføres CE-merkingen og den supplerende
måletekniske merkingen som angitt i artikkel 16.

Artikkel 16
Allmenne prinsipper for CE-merking og supplerende
måleteknisk merking
1. CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

2. Den supplerende måletekniske merkingen skal bestå av
et rektangel med en stor bokstav «M» og de siste to sifrene i
årstallet da den ble påført, innskrevet i et rektangel. Rektangelets høyde skal være lik høyden på CE-merkingen.

3. De allmenne prinsippene i artikkel 30 i forordning (EF)
nr. 765/2008 får tilsvarende anvendelse for den supplerende
måletekniske merkingen.

Artikkel 17
Regler og vilkår for påføring av CE-merking, supplerende
måleteknisk merking og annen merking
1. CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen skal påføres vekten eller vektens merkeplate slik at de
er synlige, lett leselige og ikke kan slettes.

2. CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen skal påføres før vekten bringes i omsetning.

3. Den supplerende måletekniske merkingen skal følge
umiddelbart etter CE-merkingen.

4. CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen skal ledsages av det eller de eller meldte organers
identifikasjonsnummer, dersom organet er involvert i
produksjonskontrollen som fastsatt i vedlegg II.

Artikkel 18
Symbol for avgrenset bruk
Symbolet nevnt i artikkel 6 nr. 5 fjerne ledd og angitt i
vedlegg III nr. 3 skal påføres innretningene på en slik måte at
det er godt synlig og uutslettelig.
KAPITTEL 4
MELDING AV SAMSVARSVURDERINGSORGANER

Artikkel 19
Melding
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om organer som har tillatelse til å utføre
samsvarsvurderingsoppgaver som tredjemann i henhold til
dette direktiv.
Artikkel 20
Meldermyndigheter
1. Medlemsstatene skal utpeke en meldermyndighet som
skal ha ansvar for å opprette og utføre de nødvendige framgangsmåtene for vurdering og melding av samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, herunder samsvar
med artikkel 25.
2. Medlemsstatene kan bestemme at vurdering og tilsyn
som nevnt i nr. 1 skal utføres av et nasjonalt akkrediteringsorgan i henhold til og i samsvar med forordning (EF)
nr. 765/2008.
3. Dersom meldermyndigheten delegerer eller på annen
måte overlater vurderingen, meldingen eller tilsynet nevnt i
nr. 1 til et organ som ikke er et statlig foretak, skal nevnte
organ være en juridisk person og være tilsvarende underlagt
kravene i artikkel 21. I tillegg skal det ha ordninger for å
dekke erstatningsansvar som måtte oppstå som følge av dets
virksomhet.
4. Meldermyndigheten skal påta seg det fulle ansvar for de
oppgaver som utføres av organet nevnt i nr. 3.
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Artikkel 21
Krav til meldermyndigheter
1. En meldermyndighet skal opprettes på en slik måte at det
ikke oppstår interessekonflikter med samsvarsvurderingsorganene.
2. En meldermyndighet skal være organisert og drives på
en slik måte at det sikres objektivitet og upartiskhet i dens
virksomhet.
3. En meldermyndighet skal organiseres slik at alle beslutninger knyttet til melding av et samsvarsvurderingsorgan
blir tatt av andre kvalifiserte personer enn dem som har utført
vurderingen.
4. En meldermyndighet skal ikke tilby eller utøve noen
virksomhet som samsvarsvurderingsorganer utøver, eller yte
rådgivningstjenester på kommersielt eller konkurransemessig
grunnlag.
5. En meldermyndighet skal sikre at opplysningene den
innhenter, behandles fortrolig.
6. En meldermyndighet skal ha et tilstrekkelig antall
kvalifisert personell til rådighet for å kunne utføre sine
oppgaver på en tilfredsstillende måte.
Artikkel 22
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som organet vurderer, kan anses å være et slikt organ, forutsatt
at det påvises at organet er uavhengig og at det ikke foreligger
interessekonflikter.

4. Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og
personell som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene,
skal ikke være konstruktør, produsent, leverandør, installatør,
kjøper, eier eller vedlikeholder av vekter som de vurderer, og
heller ikke være representant for noen av disse partene. Dette
skal ikke utelukke bruk av vurderte vekter som er nødvendige
for samsvarsvurderingsorganets virksomhet, eller bruk av
slike vekter for personlige formål.

Et samsvarsvurderingsorgan, dets øverste ledelse og personell
som har ansvar for å utføre samsvarsvurderingene, skal ikke
være direkte involvert i utforming, produksjon eller
konstruksjon, markedsføring, installasjon, bruk eller
vedlikehold av vekter, og heller ikke representere parter som
deltar i slik virksomhet. De skal ikke delta i noen form for
virksomhet som kan påvirke deres uavhengige vurdering eller
integritet i forbindelse med samsvarsvurderingsvirksomhet de
er meldt for. Dette skal særlig gjelde rådgivningstjenester.

Samsvarsvurderingsorganene skal sikre at deres datterforetaks
eller
underleverandørers
virksomhet
ikke
påvirker
fortroligheten, objektiviteten eller upartiskheten i organenes
samsvarsvurderingsvirksomhet.

Meldermyndigheters informasjonsplikt
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine framgangsmåter for vurdering av og melding om samsvarsvurderingsorganer og tilsyn med meldte organer, og om eventuelle
endringer av disse.
Kommisjonen skal offentliggjøre disse opplysninger.
Artikkel 23

5. Samsvarsvurderingsorganene og deres personell skal
utføre samsvarsvurderingsvirksomheten med den største
faglige integritet og ha de nødvendige tekniske kvalifikasjoner
på det aktuelle området, og de skal ikke være utsatt for noen
form for press eller påvirkning, særlig av økonomisk art, som
kan påvirke deres skjønn eller resultatene av deres
samsvarsvurderingsvirksomhet, særlig ikke fra personer eller
grupper av personer som berøres av resultatene av denne
virksomheten.

Krav til meldte organer
1. Med sikte på melding skal et samsvarsvurderingsorgan
oppfylle kravene fastsatt i nr. 2–11.
2. Et samsvarsvurderingsorgan skal opprettes i henhold til
en medlemsstats nasjonale lovgivning og være en juridisk
person.
3. Et samsvarsvurderingsorgan skal være et tredjemannsorgan som er uavhengig av organisasjonen eller vekten det
vurderer.
Et organ som tilhører en næringslivs- eller yrkesorganisasjon
som representerer foretak som deltar i konstruksjon, produksjon, levering, montering, bruk eller vedlikehold av vekter

6. Et samsvarsvurderingsorgan skal kunne utføre alle
samsvarsvurderingsoppgaver som det er tillagt i henhold til
vedlegg II, og som det er meldt for, uansett om disse oppgaver
utføres av samsvarsvurderingsorganet selv eller på dets vegne
og ansvar.

Et samsvarsvurderingsorgan skal til enhver tid og for hver
framgangsmåte for samsvarsvurdering og hver type eller
kategori av vekter som det er meldt for, ha til rådighet

a) nødvendig personell med teknisk kunnskap og
tilstrekkelig og relevant erfaring til å utføre samsvarsvurderingen,
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b) nødvendige beskrivelser av framgangsmåter for samsvarsvurdering som sikrer åpenhet og mulighet til å gjenta
disse framgangsmåtene. Organet skal ha egnede retningslinjer og framgangsmåter for å skille mellom oppgaver det
utfører som meldt organ, og annen virksomhet,

c) nødvendige
framgangsmåter
for
utførelse
av
virksomheten, som tar behørig hensyn til foretakets
størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets
struktur, kompleksiteten ved den aktuelle vektens
teknologi samt produksjonsprosessens masse- eller
seriepreg.

Et samsvarsvurderingsorgan skal ha de nødvendige midler til
på en egnet måte å kunne utføre de tekniske og administrative
oppgaver som er forbundet med samsvarsvurderingsvirksomheten, og skal ha tilgang til alt nødvendig utstyr og alle
nødvendige anlegg.
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10. Samsvarsvurderingsorganets personell skal være
underlagt taushetsplikt med hensyn til alle opplysninger de
innhenter når de utfører sine oppgaver i henhold til vedlegg II
eller enhver internrettslig bestemmelse som gir det virkning,
unntatt overfor vedkommende myndigheter i den medlemsstat
der det utøver sin virksomhet. Eiendomsretten skal vernes.

11. Samsvarsvurderingsorganene skal delta i eller sikre at
deres personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene
blir underrettet om relevant standardiseringsvirksomhet og
virksomheten til samordningsgruppen for meldte organer
opprettet i henhold til relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk, og skal anvende de forvaltningsvedtak og
dokumenter som denne gruppens arbeid munner ut i, som
generelle retningslinjer.

Artikkel 24
Formodning om samsvar for meldte organer

7. Personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderinger
skal ha

a) solid teknisk og yrkesrettet opplæring som omfatter
all samsvarsvurderingsvirksomhet som samsvarsvurderingsorganet er meldt for,

Dersom et samsvarsvurderingsorgan viser at det overholder
kriteriene fastsatt i de relevante harmoniserte standarder eller
deler av disse som det er offentliggjort henvisninger til i Den
europeiske unions tidende, skal det antas å oppfylle kravene i
artikkel 23 i den utstrekning de gjeldende harmoniserte
standarder omfatter disse kravene.

Artikkel 25
b) tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for
vurderingene de utfører, og nødvendige fullmakter til å
utføre slike vurderinger,

c) tilfredsstillende kunnskap om og forståelse av de
grunnleggende krav fastsatt i vedlegg I, gjeldende
harmoniserte standarder og relevante bestemmelser i
Unionens harmoniseringsregelverk og i nasjonal
lovgivning,

d) kompetanse til å utarbeide sertifikater, dokumenter og
rapporter som viser at vurderingene er utført.

8. Det skal sikres at samsvarsvurderingsorganene, deres
øverste ledelse og personell med ansvar for å utføre
samsvarsvurderinger, er upartiske.

Godtgjøringen til et samsvarsvurderingsorgans øverste ledelse
og til personell med ansvar for å utføre samsvarsvurderingene
skal ikke være avhengig av antallet utførte vurderinger eller av
resultatet av slike vurderinger.

Meldte organers datterforetak og underleverandører
1. Dersom et meldt organ overdrar bestemte oppgaver i
forbindelse med samsvarsvurderingen til en underleverandør
eller et datterforetak, skal det sikre at underleverandøren eller
datterforetaket oppfyller kravene i artikkel 23 og underrette
meldermyndigheten om dette.

2. Meldte organer skal påta seg det fulle ansvar for de
oppgaver som blir utført av underleverandører eller datterforetak, uansett hvor disse er etablert.

3. Oppgaver kan overdras til en underleverandør eller et
datterforetak bare dersom kunden har gitt sitt samtykke til det.

4. Meldte organer skal kunne stille til rådighet for meldermyndigheten de relevante dokumenter om vurderingen av
underleverandørens eller datterforetakets kvalifikasjoner og de
oppgaver de har utført i henhold til vedlegg II.

Artikkel 26
9. Samsvarsvurderingsorganene skal tegne ansvarsforsikring med mindre staten påtar seg ansvar i henhold til
nasjonal lovgivning, eller medlemsstaten selv er direkte
ansvarlig for samsvarsvurderingen.

Søknad om melding
1. Et samsvarsvurderingsorgan skal legge fram en søknad
om melding for meldermyndigheten i den medlemsstat der det
er opprettet.
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2. Søknaden om melding skal ledsages av en beskrivelse
av den samsvarsvurderingsvirksomheten, den eller de samsvarsvurderingsmodulene og den eller de vektene som organet
hevder å være kompetent for, samt eventuelt et akkrediteringsbevis utstedt av et nasjonalt akkrediteringsorgan som bekrefter
at samsvarsvurderingsorganet oppfyller kravene fastsatt i
artikkel 23.
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Artikkel 28
Identifikasjonsnumre og lister over meldte organer
1. Kommisjonen skal tildele et meldt organ et identifikasjonsnummer.

Den skal tildele organet bare ett slikt nummer selv om det er
meldt i henhold til flere unionsrettsakter.
3. Dersom det berørte samsvarsvurderingsorgan ikke kan
legge fram et akkrediteringsbevis, skal det gi meldermyndigheten all den dokumentasjon som er nødvendig for å
kontrollere, bekrefte og regelmessig føre tilsyn med at organet
oppfyller kravene fastsatt i artikkel 23.

Artikkel 27

2. Kommisjonen skal offentliggjøre listen over de organer
som er meldt i henhold til dette direktiv, herunder identifikasjonsnumrene de har fått tildelt, og hvilke virksomheter de er
meldt for.

Kommisjonen skal sørge for at listen ajourføres.

Framgangsmåte for melding
1. Meldermyndighetene kan melde bare samsvarsvurderingsorganer som har oppfylt kravene i artikkel 23.

Artikkel 29
Endringer av meldinger

2. De skal underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene ved hjelp av det elektroniske meldingsverktøyet som
Kommisjonen har utviklet og forvalter.

3. Meldingen skal inneholde fullstendige opplysninger om
samsvarsvurderingsvirksomheten, samsvarsvurderingsmodulen eller -modulene og den eller de berørte vektene, samt
relevant attestasjon på kompetanse.

4. Dersom en melding ikke bygger på et akkrediteringsbevis som nevnt i artikkel 26 nr. 2, skal meldermyndigheten gi
Kommisjonen og de andre medlemsstatene dokumentasjon
som bekrefter samsvarsvurderingsorganets kompetanse og
de ordninger som er innført for å sikre regelmessig tilsyn med
organet, og at organet fortsatt vil oppfylle kravene i
artikkel 23.

1. Dersom en meldermyndighet har fastslått eller er blitt
underrettet om at et meldt organ ikke lenger oppfyller kravene
i artikkel 23, eller at det ikke oppfyller sine forpliktelser, skal
meldermyndigheten enten begrense, midlertidig oppheve eller
trekke tilbake meldingen, avhengig av hvor alvorlig den
manglende oppfyllelsen av disse kravene eller forpliktelsene
er. Meldermyndigheten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om dette.

2. Ved begrensing, midlertidig oppheving eller tilbaketrekking av en melding eller dersom det meldte organ har
sluttet sin virksomhet, skal meldermedlemsstaten treffe
egnede tiltak for å sikre at organets arkiver enten blir behandlet av et annet meldt organ eller stilles til rådighet for de
ansvarlige meldermyndigheter og markedstilsynsmyndigheter
på deres anmodning.

Artikkel 30
Tvil om meldte organers kompetanse
5. Det berørte organ kan utøve virksomhet som meldt
organ bare dersom Kommisjonen eller de andre medlemsstatene ikke har reist innvendinger mot dette innen to uker
etter en melding basert på et akkrediteringsbevis, eller innen
to måneder for en melding som ikke er basert på slik
akkreditering.

1. Kommisjonen skal undersøke alle saker der den er i tvil
om eller er blitt gjort oppmerksom på at det foreligger tvil om
kompetansen til et meldt organ eller om et meldt organ fortsatt
oppfyller de krav og det ansvar det er underlagt.

Det er bare et slikt organ som skal anses som et meldt organ i
henhold til dette direktiv.

2. Meldermedlemsstaten skal på anmodning gi Kommisjonen alle opplysninger i tilknytning til grunnlaget for
meldingen eller opprettholdelsen av det berørte meldte organs
kompetanse.

6. Meldermyndigheten skal underrette Kommisjonen og de
andre medlemsstatene om eventuelle senere relevante endringer av meldingen.

3. Kommisjonen skal sikre at alle følsomme opplysninger
som den innhenter under sine undersøkelser, behandles
fortrolig.
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4. Dersom Kommisjonen fastslår at et meldt organ ikke
oppfyller eller ikke lenger oppfyller kravene som gjelder for
meldingen, skal den vedta en gjennomføringsrettsakt som
pålegger meldermedlemsstaten å treffe de nødvendige korrigerende tiltak, herunder om nødvendig tilbaketrekking av
meldingen.

Nevnte gjennomføringsrettsakt skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 41 nr. 2.

Artikkel 31
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Artikkel 33
Meldte organers informasjonsplikt
1.

Meldte organer skal underrette meldermyndigheten om

a) alle tilfeller av avslag, begrensning, midlertidig oppheving
eller tilbaketrekking av et sertifikat,

b) alle omstendigheter som påvirker omfanget av eller
vilkårene for melding,

Meldte organers driftsmessige forpliktelser
1. Meldte organer skal utføre samsvarsvurderinger etter
framgangsmåten for samsvarsvurdering fastsatt i vedlegg II.

2. Samsvarsvurderingene skal utføres på en måte som står i
forhold til målet, slik at markedsdeltakere ikke pålegges
unødvendige byrder. Samsvarsvurderingsorganene skal utøve
sin virksomhet slik at det tas behørig hensyn til foretakets
størrelse, i hvilken sektor det driver sin virksomhet, dets
struktur, kompleksiteten ved den aktuelle vektens teknologi
samt produksjonsprosessens masse- eller seriepreg.

I den forbindelse skal de likevel overholde den grad av
nøyaktighet og det vernenivå som kreves for at vekten skal
være i samsvar med dette direktiv.

3. Dersom et meldt organ finner at en produsent ikke har
oppfylt de grunnleggende krav i vedlegg I eller tilsvarende
harmoniserte standarder eller andre tekniske spesifikasjoner,
skal det kreve at produsenten treffer egnede korrigerende
tiltak, og ikke utstede et samsvarssertifikat.

4. Dersom et meldt organ i forbindelse med kontroll av
samsvar etter utstedelsen av et sertifikat finner at en vekt ikke
lenger er i samsvar med kravene, skal det kreve at produsenten
treffer hensiktsmessige korrigerende tiltak, og om nødvendig
midlertidig oppheve eller trekke tilbake sertifikatet.

5. Dersom det ikke treffes korrigerende tiltak, eller dersom
de ikke har den ønskede virkning, skal det meldte organ
begrense, midlertidig oppheve eller trekke eventuelle sertifikater tilbake, alt etter hva som er hensiktsmessig.

c) alle anmodninger de har mottatt fra markedstilsynsmyndighetene vedrørende opplysninger om samsvarsvurderingsvirksomhet,

d) på anmodning, samsvarsvurderingsvirksomhet som er
utført innenfor det området som omfattes av organets
melding, samt all annen virksomhet som er utøvd,
herunder virksomhet og underleveranser over landegrensene.

2. Meldte organer skal gi de andre organene som er meldt i
henhold til dette direktiv og som utfører tilsvarende former for
samsvarsvurderingsvirksomhet som omfatter de samme
vektene, alle relevante opplysninger om spørsmål knyttet til
negative og, på anmodning, positive resultater av samsvarsvurderinger.

Artikkel 34
Erfaringsutveksling
Kommisjonen skal sørge for at det utveksles erfaring mellom
medlemsstatenes nasjonale myndigheter med ansvar for
meldingspolitikk.

Artikkel 35
Samordning av meldte organer
Kommisjonen skal sørge for at egnet samordning og
samarbeid mellom organer som er meldt i henhold til dette
direktiv, iverksettes og forvaltes på en egnet måte i form av en
sektorgruppe eller tverrsektorgruppe av meldte organer.

Artikkel 32
Klager på beslutninger truffet av meldte organer
Medlemsstatene skal sikre at en framgangsmåte for klager på
beslutninger truffet av de meldte organer, er tilgjengelig.

Medlemsstatene skal sørge for at de organer de har meldt,
deltar i arbeidet til denne eller disse gruppene, enten direkte
eller gjennom utpekte representanter.
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KAPITTEL 5
TILSYN MED OG KONTROLL AV VEKTER SOM BRINGES
INN PÅ MARKEDET I UNIONEN, OG
UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM
BESKYTTELSESTILTAK

Artikkel 36
Tilsyn med og kontroll av vekter som bringes inn på
markedet i Unionen
Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF)
nr. 765/2008 får anvendelse på vekter som omfattes av
artikkel 1 i dette direktiv.

Artikkel 37
Framgangsmåte for håndtering av vekter som utgjør en
risiko på nasjonalt plan
1. Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat
har tilstrekkelig grunn til å anta at en vekt som omfattes av
dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers helse eller
sikkerhet eller for andre forhold som gjelder vern av allmenne
interesser som omfattes av dette direktiv, skal de utføre en
vurdering av den berørte vekt som omfatter alle relevante krav
fastsatt i dette direktiv. De berørte markedsdeltakere skal
samarbeide med markedstilsynsmyndighetene for dette formål
etter behov.
Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med
vurderingen nevnt i første ledd finner at vekten ikke er i
samsvar med kravene i dette direktiv, skal de omgående kreve
at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede korrigerende tiltak for å bringe vekten i samsvar med disse
kravene, trekke vekten tilbake fra markedet eller tilbakekalle
den innen en rimelig frist som de fastsetter ut fra risikoens art.

Markedstilsynsmyndighetene skal underrette det relevante
meldte organ om dette.

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på
tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer.

2. Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det
manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale
territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om de tiltak
de har pålagt markedsdeltakeren å treffe.
3. Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende
tiltak er truffet med hensyn til alle berørte vekter som den har
gjort tilgjengelig på unionsmarkedet.
4. Dersom den berørte markedsdeltaker ikke treffer fyllestgjørende korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1 annet
ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede
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midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring av vektene på deres nasjonale marked, trekke vekten
tilbake fra dette markedet eller tilbakekalle den.

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene.

5. Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle
tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er nødvendige for identifikasjon av vekten som ikke oppfyller
kravene, vektens opprinnelse, det påståtte manglende samsvarets art og hvilken risiko som er involvert, arten og
varigheten av de nasjonale tiltakene som er truffet, og de
argumenter som den berørte markedsdeltaker har framsatt.
Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om det
manglende samsvaret skyldes

a) at vekten ikke oppfyller krav som er knyttet til forhold
som gjelder vern av allmenne interesser fastsatt i dette
direktiv, eller

b) mangler ved de harmoniserte standarder nevnt i
artikkel 12, og som danner grunnlag for en samsvarsformodning.

6. Andre medlemsstater enn den medlemsstat som innledet
framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal omgående
underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om
eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle tilleggsopplysninger de måtte ha om den berørte vektens manglende
samsvar, samt om eventuelle innvendinger de måtte ha mot
det vedtatte nasjonale tiltak.

7. Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger
fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et
midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak
anses som berettiget.

8. Medlemsstatene skal sikre at det omgående treffes
egnede begrensende tiltak med hensyn til den berørte vekt, for
eksempel at vekten trekkes tilbake fra markedet.

Artikkel 38
Unionsframgangsmåte ved beslutninger om
beskyttelsestiltak
1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 37 nr. 3
og 4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en
medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt
tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen
omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller

Nr. 13/170

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

14.2.2019

de berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale
tiltaket. Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av
denne vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som
fastslår om det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke.

resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen treffe
beslutning, gjennom gjennomføringsrettsakter, om hvorvidt
tiltaket er berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå
egnede tiltak.

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstater
og umiddelbart oversende den til dem og til den eller de
berørte markedsdeltakerne.

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer
skal vedtas etter framgangsmåten med rådgivende komité
nevnt i artikkel 41 nr. 3.

2. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal
alle medlemsstater treffe de nødvendige tiltak for å sikre at
vekten som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake fra deres
marked, og underrette Kommisjonen om dette. Dersom det
nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den berørte
medlemsstat trekke tiltaket tilbake.

5. Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart oversende den til dem og til den
eller de berørte markedsdeltakerne.

Artikkel 40
Formelt manglende samsvar

3. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og
vektens manglende samsvar tilskrives mangler ved de
harmoniserte standarder nevnt i artikkel 37 nr. 5 bokstav b),
skal Kommisjonen anvende framgangsmåten fastsatt i artikkel
11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.

Artikkel 39

1. Med forbehold for artikkel 37 skal en medlemsstat
pålegge den berørte markedsdeltaker å bringe det manglende
samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår et av
følgende tilfeller:

a) CE-merkingen eller den supplerende måletekniske merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning (EF)
nr. 765/2008 eller artikkel 17 i dette direktiv,

Vekter som oppfyller kravene, men som utgjør en risiko
1. Når en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i
henhold til artikkel 37 nr. 1 kommer til at en vekt, selv om den
er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for forhold
som gjelder vern av allmenne interesser, skal medlemsstaten
kreve at den berørte markedsdeltaker treffer alle egnede tiltak
for å sikre at den berørte vekt ikke lenger utgjør noen risiko
når den bringes i omsetning, trekke vekten tilbake fra
markedet eller tilbakekalle den innen et rimelig tidsrom, som
medlemsstaten fastsetter ut fra risikoens art.

2. Markedsdeltakeren skal sikre at korrigerende tiltak
treffes med hensyn til alle de berørte vekter som denne har
gjort tilgjengelig på unionsmarkedet.

b) CE-merkingen eller den supplerende måletekniske merkingen er ikke påført,

c) påskriften fastsatt i artikkel 6 nr. 5 er ikke påført eller er
påført i strid med artikkel 6 nr. 5,

d) identifikasjonsnummeret til det meldte organ, dersom
organet er involvert i produksjonskontrollen, er påført i
strid med artikkel 17 eller er ikke påført,

e) det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring,

f) EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte,
3. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene. Denne underretning skal
inneholde alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger
som er nødvendige for å kunne identifisere den berørte vekt,
vektens opprinnelse samt vektens omsetningskjede, den
aktuelle risikoens natur og arten og varigheten av de nasjonale
tiltak som er truffet.

4. Kommisjonen skal umiddelbart rådføre seg med medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og
vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av

g) teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er
ikke fullstendig,

h) opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 6 eller artikkel 8 nr. 3
mangler, er uriktige eller ufullstendige,

i) eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 6
eller 8 er ikke oppfylt.
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2. Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer,
skal den berørte medlemsstat treffe alle egnede tiltak for å
begrense eller forby tilgjengeliggjøring av vekten på markedet
eller påse at den blir tilbakekalt eller trukket tilbake fra
markedet.
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direktiv 2009/23/EØF og som er i samsvar med nevnte
direktiv og som bringes i omsetning før 20. april 2016.

Sertifikater utstedt i samsvar med direktiv 2009/23/EF skal
være gyldige i henhold til dette direktiv.

KAPITTEL 6
KOMITÉ, OVERGANGSBESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 41
Komitéframgangsmåte
1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for ikkeautomatiserte vekter. Nevnte komité skal være en komité i
henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.

Artikkel 44
Innarbeiding i nasjonal lovgivning
1. Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme artikkel 2 nr. 3–19, artikkel 6–17, artikkel 19–43
og vedlegg II, III og IV. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016.
2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 i forordning
(EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning
(EU) nr. 182/2011 anvendelse.

4. Kommisjonen skal rådføre seg med komiteen i enhver
sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til
forordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk.

Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i
forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises
enten av lederen av komiteen eller av en medlemsstats
representant i henhold til dens saksbehandlingsregler.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises
til direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en
opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter
til det direktiv som oppheves ved dette direktiv, skal forstås
som henvisninger til dette direktiv. Medlemsstatene skal
fastsette nærmere regler for henvisningen, og hvordan nevnte
opplysning skal utformes.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området som omfattes av dette direktiv.

Artikkel 45
Artikkel 42
Sanksjoner
Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får
anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av nasjonal
lovgivning vedtatt i henhold til dette direktiv, og skal treffe
alle nødvendige tiltak for å sikre at sanksjonene håndheves.
Nevnte regler kan omfatte strafferettslige sanksjoner for
alvorlige overtredelser.

Oppheving
Direktiv 2009/23/EF, endret ved forordningen oppført i
vedlegg V del A, oppheves med virkning fra 20. april 2016,
men uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser i
forbindelse med fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning
og datoene for anvendelse av direktivene som er angitt i
vedlegg V del B.

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold
til overtredelsen og virke avskrekkende.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som
henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i
sammenligningstabellen i vedlegg VI.

Artikkel 43

Artikkel 46

Overgangsbestemmelser

Ikrafttredelse og anvendelse

Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på
markedet og/eller ibruktaking av vekter som omfattes av

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
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Artikkel 1, artikkel 2 nr. 1 og 2, artikkel 3, 4, 5 og 18 og vedlegg I, V og VI får anvendelse fra 20. april
2016.
Artikkel 47
Adressater
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014.

For Europaparlamentet

For Rådet

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

President

Formann

_____
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VEDLEGG I

GRUNNLEGGENDE KRAV
Terminologien til Den internasjonale organisasjon for lovregulert måleteknikk benyttes.
Innledende merknad
Når en vekt er utstyrt med eller knyttet til mer enn én visnings- eller trykkeinnretning som brukes for formålene nevnt i
artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal de av innretningene som viser veieresultatene og som ikke kan påvirke vektens
korrekte funksjon, ikke omfattes av de grunnleggende kravene dersom veieresultatene trykkes eller registreres korrekt
og uutslettelig av en del av vekten som oppfyller de grunnleggende kravene, og dersom resultatene er tilgjengelige for
de to partene som berøres av målingen. Når det gjelder vekter som brukes ved direkte salg til publikum, skal likevel
visnings- og trykkeinnretningene for selger og kunde oppfylle de grunnleggende kravene.
Måletekniske krav
1.

Målenheter for masse
De benyttede målenheter for masse skal være lovlige målenheter i henhold til direktiv 80/181/EØF av
20. desember 1979 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter(1).
Forutsatt at dette vilkår er oppfylt, skal følgende enheter tillates:
a) SI-enheter: kilo, mikrogram, milligram, gram, tonn,
b) britisk enhet: troy ounce ved veiing av edelmetaller,
c) annen enhet som ikke er en SI-enhet: metrisk karat ved veiing av edelsteiner.
Når det gjelder vekter som benytter den britiske målenheten nevnt ovenfor, skal de relevante grunnleggende
kravene angitt nedenfor omregnes til denne enheten ved enkel interpolasjon.

2.

Nøyaktighetsklasser

2.1

Følgende nøyaktighetsklasser er definert:
a) I spesiell
b) II fin
c) III midlere
d) IIII ordinær
Klassene er nærmere angitt i tabell 1.
Tabell 1
Nøyaktighetsklasser
Klasse

Verifiseringsminstedeling(e)

Antall verifiseringsminstedelinger
(n)((Maks)(e))

Minstelast (Min)
Minste verdi

Største verdi

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)

Minste verdi

EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40.
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Minstelasten reduseres til 5 e for vekter i klasse II og III som benyttes til å bestemme transporttariffer.
2.2

Minstedelinger

2.2.1

Den faktiske minstedelingen (d) og verifiseringsminstedelingen (e) oppgis i følgende form:
1 × 10k, 2 × 10k, eller 5 × 10k masseenheter,
der k er et heltall eller null.

2.2.2

For alle vekter bortsett fra slike som har hjelpeinnretninger for visning,
d = e.

2.2.3

For alle vekter som har hjelpeinnretninger for visning, gjelder følgende vilkår:
e = 1 x 10 k,
d < e ≤ 10 d.
med unntak av vekter i klasse I med d < 10-4 g, der e = 10-3 g.

3.

Klassifisering

3.1

Vekter med bare ett veieområde
Vekter som har en hjelpeinnretning for visning, skal høre til klasse I eller II. Når det gjelder slike vekter, fås
lastens minste verdi for de to klassene fra tabell 1 ved å erstatte verifiseringsminstedelingen (e) i kolonne 3
med den faktiske minstedelingen (d).
Dersom d < 10-4 g, kan størstelasten i klasse I være mindre enn 50 000 e.

3.2

Vekter med flere veieområder
Det er tillatt med flere veieområder, forutsatt at de er klart angitt på vekten. Hvert enkelt veieområde
klassifiseres i samsvar med nr. 3.1. Dersom veieområdene tilhører forskjellige nøyaktighetsklasser, må vekten
oppfylle de strengeste kravene som gjelder for nøyaktighetsklassene som veieområdene tilhører.

3.3

Flerskalavekter

3.3.1

Vekter med bare ett veieområde kan ha flere delveieområder (flerskalavekter).
Flerskalavekter skal ikke utstyres med en hjelpeinnretning for visning.

3.3.2

Hvert enkelt delveieområde på flerskalavekter er definert ved

— sin verifiseringsminstedeling, ei

med e(i + 1) > ei

— sin største last Maksi

med Maksr = Maks

— sin minstelast Mini

med Mini = Maks (i – 1)
og Min1 = Min

der:
i =1, 2, … r,
i = delveieområdets nummer,
r = samlet antall delveieområder.
All last er nettolast, uten hensyn til verdien av den tara som benyttes.
3.3.3

Delveieområdene klassifiseres i samsvar med tabell 2. Alle delveieområder skal tilhøre samme nøyaktighetsklasse, og denne klassen er vektens nøyaktighetsklasse.
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Tabell 2
Flerskalavekter
i = 1, 2, … r
i = delveieområdets nummer,
r = samlet antall delveieområder
Minstelast (Min)
Klasse

Verifiseringsminstedeling(e)
Minste verdi

Antall verifiseringsminstedelinger
Minste verdi(1)
n = ((Maksi)/(e(i+1)))

Største verdi
n = ((Maksi)/(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

5g ≤ ei

10 e1

50

1 000

(1)

Når i = r, får den tilsvarende kolonne i tabell 1 anvendelse, med e erstattet av er.

4.

Nøyaktighet

4.1

Ved gjennomføringen av framgangsmåtene fastsatt i artikkel 13 må visningsfeilen ikke overstige største tillatte
visningsfeil som vist i tabell 3. Ved digital visning skal visningsfeilen korrigeres for avrundingsfeil.
De største tillatte feil får anvendelse på nettoverdi og taraverdi av all mulig last, unntatt taraverdier som er
fastsatt på forhånd.
Tabell 3
Største tillatte feil
Last
Største tillatte feil
Klasse I

Klasse II

Klasse III

Klasse IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 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

200 000 e < m

20 000 e < m
≤ 100 000 e

2 000 e < m
≤ 10 000 e

± 0,5 e
± 1,0 e

200 e < m ≤ 1 000 e ± 1,5 e

4.2

De største tillatte feil ved bruk skal være det dobbelte av de største tillatte feil fastsatt i nr. 4.1.

5.

En vekts veieresultater må være repeterbare og skal kunne gjentas med de andre visningsinnretningene som
benyttes, og i samsvar med andre likevektsmetoder.
Veieresultatene må være tilstrekkelig ufølsomme for endringer i lastens plassering på lastbæreren.

6.

Vektene må reagere på små endringer i lasten.

7.

Influensstørrelser og tid

7.1

Vekter i klasse II, III og IIII som kan benyttes skråstilt, skal være tilstrekkelig ufølsomme for grader av
skråstilling som kan forekomme ved normal bruk.

7.2

Vektene skal oppfylle de måletekniske kravene innen temperaturområdet angitt av produsenten. Områdets
verdi skal minst være lik:
a) 5 °C for en vekt i klasse I,
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b) 15 °C for en vekt i klasse II,

c) 30 °C for en vekt i klasse III eller IIII.
Dersom produsenten ikke har angitt noe temperaturområde, får området –10 °C til +40 °C anvendelse.

7.3

Vekter som får strøm fra nettet, skal oppfylle de måletekniske kravene under forsyningsvilkår som ligger
innenfor grensene for normal nettspenningsvariasjon.
Batteridrevne vekter skal vise når spenningen går under den nødvendige minsteverdi, og skal i slike tilfeller
fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift.

7.4

Elektroniske vekter, unntatt dem i klasse I og II der e er mindre enn 1 g, skal oppfylle de måletekniske kravene
ved høy relativ fuktighet ved den øvre grense av sitt temperaturområde.

7.5

Langvarig belastning av en vekt i klasse II, III eller IIII skal ha ubetydelig innvirkning på visningen ved
belastning eller på nullvisningen umiddelbart etter at lasten er fjernet.

7.6

Under andre vilkår skal vekten enten fortsette å virke som normalt eller automatisk settes ut av drift.

Utforming og konstruksjon
8.

Allmenne krav

8.1.

Vektenes utforming og konstruksjon skal være slik at de beholder sine måletekniske egenskaper dersom de
brukes og installeres på riktig måte, og dersom de brukes i det miljø de er beregnet på. Massens verdi skal
angis.

8.2

Når de elektroniske vektene utsettes for forstyrrelser, skal de ikke oppvise feil av betydning, eller de skal
automatisk påvise feilene og angi dem.
Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig feil, skal de avgi et synlig eller hørbart
varselsignal som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner.

8.3

Kravene i nr. 8.1 og 8.2 skal bestandig være oppfylt i et tidsrom som er normalt i betraktning av vektens
planlagte bruk.
Digitale elektroniske innretninger må alltid i tilstrekkelig grad kontrollere måleprosessen, visningsinnretningen
samt all lagring og overføring av data.

Når de elektroniske vektene automatisk påviser en betydelig holdbarhetsfeil, skal de avgi et synlig eller hørbart
signal som vedvarer inntil brukeren treffer tiltak for å utbedre feilen, eller inntil feilen forsvinner.

8.4

Er ytre utrustning tilsluttet en elektronisk vekt gjennom et passende grensesnitt, må ikke utrustningen ha
uheldig innvirkning på vektens måletekniske egenskaper.

8.5

Vektene må ikke være av en slik art at de lett kan benyttes til bedrageri, og mulighetene for utilsiktet misbruk
må være så små som mulig. Deler som ikke skal demonteres eller justeres av brukeren, må sikres mot slike
inngrep.

8.6

Vektene skal være utformet på en slik måte at den lovfestede kontrollen fastsatt ved dette direktiv raskt kan
utføres.

9.

Visning av veieresultater og andre vektverdier
Visningen av veieresultatene og andre vektverdier må være nøyaktig, entydig og ikke villedende, og
visningsinnretningen må gjøre det lett å lese av visningen under normale bruksforhold.

Navnene på og symbolene for målenhetene nevnt i nr. 1 i dette vedlegg skal være i samsvar med
bestemmelsene i direktiv 80/181/EØF, med tilføyelse av symbolet for metrisk karat, som skal være «ct».
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Visning skal være umulig over størstelasten (Maks) forhøyet med 9 e.
En hjelpeinnretning for visning er bare tillatt etter desimaltegnet. En innretning for utvidet visning kan bare
benyttes midlertidig, og trykking av veieresultater skal ikke kunne skje når den er i bruk.
Sekundære visninger kan forekomme, forutsatt at de ikke kan forveksles med primære visninger.
10.

Trykking av veieresultater og andre vektverdier
Trykte resultater skal være riktige, tilstrekkelig gjenkjennelige og entydige. Trykken skal være tydelig, leselig,
uutslettelig og varig.

11.

Nivellering
Om nødvendig skal vekter være utstyrt med en nivelleringsinnretning og en nivåindikator som er tilstrekkelig
følsomme til å muliggjøre riktig installasjon.

12.

Nullstilling
Vekter kan være utstyrt med nullstillingsinnretninger. Bruken av slike innretninger skal medføre nøyaktig
nullstilling og må ikke forårsake uriktige måleresultater.

13.

Tarainnretninger og forhåndsinnstilte tarainnretninger
Vekter kan ha en eller flere tarainnretninger og en forhåndsinnstilt tarainnretning. Bruk av tarainnretninger skal
medføre nøyaktig nullstilling og sikre riktig nettoveiing. Bruk av den forhåndsinnstilte tarainnretningen skal
sikre riktig bestemmelse av beregnet nettoverdi.

14.

Vekter for direkte salg til publikum med størstelast som ikke overstiger 100 kg: tilleggskrav
Vekter til bruk for direkte salg til publikum skal vise alle vesentlige opplysninger om veiingen og tydelig vise
kunden beregningen av prisen for varen som kjøpes, dersom det dreier seg om vekter med prisangivelse.
Dersom salgsprisen vises, skal den være nøyaktig.
På vekter med prisberegning skal vesentlige visninger være synlige tilstrekkelig lenge til at kunden kan lese
dem ordentlig.
Vekter med prisberegning kan ha andre funksjoner enn veiing og prisberegning av enkeltartikler, forutsatt at
alle visninger i forbindelse med alle transaksjoner trykkes tydelig, entydig og oversiktlig på en slipp eller lapp
til kunden.
Vektene må ikke ha egenskaper som direkte eller indirekte kan føre til visninger som er vanskelige eller
tidkrevende å tolke.
Vektene skal sikre kunder vern mot enhver uriktig salgstransaksjon som skyldes at vektene ikke fungerer som
de skal.
Hjelpeinnretninger for visning og innretninger for utvidet visning er ikke tillatt.
Tilleggsinnretninger er tillatt bare i den utstrekning de ikke muliggjør bedrageri.
Vekter som ligner vekter som vanligvis benyttes i direkte salg til publikum, men som ikke oppfyller kravene i
dette nummer, skal i nærheten av avlesningsinnretningen ha den uutslettelige påskriften «Må ikke benyttes ved
direkte salg til publikum».

15.

Prismerkevekter
Prismerkevekter skal oppfylle kravene til vekter med prisangivelse for direkte salg til publikum i den
utstrekning kravene får anvendelse på de aktuelle vektene. Trykking av prismerke skal være umulig under en
minstelast.
______
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VEDLEGG II

FRAMGANGSMÅTER FOR SAMSVARSVURDERING
1.

Modul B: EU-typeprøving

1.1

EU-typeprøving er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der et meldt organ undersøker en vekts
tekniske konstruksjon og kontrollerer og bekrefter at vektens tekniske konstruksjon oppfyller gjeldende krav i
dette direktiv.

1.2

EU-typeprøvingen kan gjennomføres på en av følgende måter:
— undersøkelse av et eksemplar av den komplette vekten som er representativt for den planlagte produksjonen (produksjonstype),
— som en vurdering av egnetheten til vektens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske
dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, samt en undersøkelse av eksemplarer som
er representative for den planlagte produksjonen, av en eller flere kritiske deler av vekten (kombinasjon av
produksjonstype og konstruksjonstype),
— en vurdering av egnetheten til vektens tekniske konstruksjon gjennom en undersøkelse av den tekniske
dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen nevnt i nr. 1.3, uten en undersøkelse av eksemplaret
(konstruksjonstype).

1.3

Produsenten skal inngi en søknad om EU-typeprøving til ett enkelt meldt organ etter eget valg.
Søknaden skal inneholde
a) produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av
representanten,
b) en skriftlig erklæring om at en tilsvarende søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
c) den tekniske dokumentasjonen. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om vekten
er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering
av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for
vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den
tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer:
i) en generell beskrivelse av vekten,
ii) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv.,
iii) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte,
iv) en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er
offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte
standardene ikke er anvendt, beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende
krav i dette direktiv, herunder en fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er
anvendt. Dersom harmoniserte standarder delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi
hvilke deler som er anvendt,
v) resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
vi) prøvingsrapporter,
d) eksemplarer som er representative for den planlagte produksjonen. Det meldte organ kan anmode om flere
eksemplarer dersom dette er nødvendig for å gjennomføre prøvingsprogrammet,
e) underlagsdokumentasjon som viser at den tekniske løsningen er tilfredsstillende. Underlagsdokumentasjonen skal nevne alle dokumenter som er anvendt, særlig der relevante harmoniserte standarder
ikke er anvendt full ut. Underlagsdokumentasjonen skal om nødvendig omfatte resultater av prøvinger
utført i samsvar med andre relevante tekniske spesifikasjoner av egnet laboratorium hos produsenten eller
av et annet prøvingslaboratorium på produsentens vegne og ansvar.
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1.4

Det meldte organ skal

når det gjelder vekten,

1.4.1

undersøke den tekniske dokumentasjonen og underlagsdokumentasjonen for å vurdere om vektens tekniske
konstruksjon er tilfredsstillende,

når det gjelder eksemplaret eller eksemplarene,

1.4.2

kontrollere at eksemplaret eller eksemplarene er produsert i samsvar med den tekniske dokumentasjonen, og
identifisere elementer som er konstruert i henhold til gjeldende bestemmelser i relevante harmoniserte
standarder, samt elementer som er konstruert i samsvar med øvrige relevante tekniske spesifikasjoner,

1.4.3

utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere om relevante
harmoniserte standarder er anvendt på riktig måte, der produsenten har valgt å anvende dem,

1.4.4

utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere i tilfeller der
løsningene i de relevante harmoniserte standarder ikke er anvendt, om løsningene produsenten har valgt, som
anvender øvrige relevante tekniske spesifikasjoner, oppfyller de tilsvarende grunnleggende krav i dette direktiv,

1.4.5

avtale med produsenten hvor undersøkelsene og prøvingene skal gjennomføres.

1.5

Det meldte organ skal utarbeide en vurderingsrapport som beskriver virksomheten som er gjennomført i
henhold til nr. 1.4, og resultatene av denne. Uten at det berører dets forpliktelser overfor meldermyndighetene,
skal det meldte organ offentliggjøre hele eller deler av innholdet i rapporten bare med produsentens samtykke.

1.6

Når typen oppfyller kravene i dette direktiv som gjelder for den berørte vekt, skal det meldte organ utstede et
EU-typeprøvingssertifikat til produsenten. Sertifikatet skal inneholde navn og adresse til produsenten,
konklusjonene av undersøkelsen, eventuelle gyldighetsvilkår for det, og opplysningene som kreves for å
identifisere den godkjente typen. EU-typeprøvingssertifikatet kan ha et eller flere vedlegg.

EU-typeprøvingssertifikatet og dets vedlegg skal inneholde alle opplysninger som er relevante for å kunne
vurdere om de produserte vektene er i samsvar med den undersøkte typen, og for å kontrollere vektene i bruk.

EU-typeprøvingssertifikatet skal være gyldig i ti år fra utstedelsesdagen og kan fornyes for nye tiårsperioder.
Ved avgjørende endringer i utformingen av vekten, f.eks. som følge av at ny teknikk tas i bruk, kan EUtypeprøvingssertifikatets gyldighet begrenses til to år og forlenges med tre år.

Dersom typen ikke oppfyller gjeldende krav i dette direktiv, skal det meldte organ avslå å utstede et EFtypeprøvingssertifikat og underrette søkeren om dette, samt gi søkeren en detaljert begrunnelse for avslaget.

1.7

Det meldte organ skal holde seg underrettet om alle endringer i det allment anerkjente nåværende
utviklingstrinn i teknikken som tyder på at den godkjente typen ikke lenger oppfyller gjeldende krav i dette
direktiv, og avgjøre om slike endringer krever ytterligere undersøkelse. I så tilfelle skal det meldte organ
underrette produsenten om dette. Produsenten skal underrette det meldte organ som har den tekniske
dokumentasjonen for EU-typeprøvingssertifikatet, om alle endringer av den godkjente typen som kan ha
betydning for om vekten er i samsvar med de grunnleggende krav i dette direktiv eller gyldighetsvilkårene for
sertifikatet. Slike endringer krever tilleggsgodkjenning i form av et tillegg til det opprinnelige EUtypeprøvingssertifikatet.

1.8

Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller eventuelle
tillegg til dem som det har utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre
tilgjengelig for meldermyndigheten fortegnelser over slike sertifikater og/eller tillegg til dem som er avslått,
midlertidig opphevet eller på andre måter begrenset.

Hvert meldt organ skal underrette de andre meldte organene om EU-typeprøvingssertifikatene og/eller
eventuelle tillegg til dem som det har avslått, trukket tilbake, midlertidig opphevet eller på andre måter
begrenset, og på anmodning underrette om slike sertifikater og/eller tillegg til dem det har utstedt.
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Kommisjonen, medlemsstatene og de andre meldte organene kan på anmodning få en kopi av EUtypeprøvingssertifikatene og/eller tillegg til dem. På anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få en
kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av de undersøkelsene som er gjennomført av det meldte
organ. Det meldte organ skal oppbevare en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg og de
tekniske dataene, herunder dokumentasjonen innsendt av produsenten, fram til utløpet av sertifikatets
gyldighetsperiode.
1.9

Produsenten skal kunne framlegge en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet med vedlegg og tillegg samt den
tekniske dokumentasjonen for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning.

1.10

Produsentens representant kan inngi søknaden nevnt i nr. 1.3 og oppfylle forpliktelsene angitt i nr. 1.7 og 1.9,
forutsatt at de er angitt i fullmakten.

2.

Modul D: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen

2.1

Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den del av framgangsmåten for
samsvarsvurdering der produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 2.2 og 2.5, og sikrer og erklærer på
eget ansvar at de berørte vektene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og oppfyller
gjeldende krav i dette direktiv.

2.2

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og
prøving av de berørte vektene som beskrevet i nr. 2.3, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 2.4.

2.3

Kvalitetssystem

2.3.1

Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for vektene til et meldt organ etter eget
valg.
Søknaden skal inneholde
a) produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av
representanten,
b) en skriftlig erklæring om at en tilsvarende søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
c) alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien vekter,
d) dokumentasjon for kvalitetssystemet, og
e) den tekniske dokumentasjonen for den godkjente typen og en kopi av EU-typeprøvingssertifikatet.

2.3.2

Kvalitetssystemet skal sikre at vektene er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og med
gjeldende krav i dette direktiv.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen
for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.
Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av
a)

kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,

b) de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon,
kvalitetskontroll og kvalitetssikring,
c) undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem,
d)

kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,
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e) metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker
effektivt.
2.3.3

Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 2.3.2.
Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som
oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.
I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha
erfaring i å vurdere det aktuelle vektområdet og den berørte vektteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i
dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk til produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2.3.1 bokstav e) for å kontrollere produsentens evne til å
identifisere relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å
sikre at vekten er i samsvar med nevnte krav.
Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en
begrunnelse for vedtaket.

2.3.4

Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og
opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt.

2.3.5

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt
endring i kvalitetssystemet.
Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt
kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 2.3.2, eller om det kreves en ny vurdering.
Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen
og en begrunnelse for vedtaket.

2.4

Tilsyn som er det meldte organs ansvar

2.4.1

Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.

2.4.2

Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og
lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a) dokumentasjonen for kvalitetssystemet,
b) kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

2.4.3

Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker
kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

2.4.4

Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte
organ om nødvendig utføre eller besørge utført vektprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom
det har utført prøvinger.

2.5

Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring

2.5.1

Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv,
og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 2.3.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt
som er i samsvar med typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller gjeldende krav i
dette direktiv.

2.5.2

Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til
rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal
angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for.
En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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2.6

Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at vekten er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale
myndigheter
a) dokumentasjonen nevnt i nr. 2.3.1,
b) opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 2.3.5,
c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 2.3.5, 2.4.3 og 2.4.4.

2.7

Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten
fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter
begrenset.

2.8

Representant
Produsentens forpliktelser angitt i nr. 2.3.1, 2.3.5, 2.5 og 2.6 kan oppfylles av vedkommendes representant, på
produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

3.

Modul D1: Kvalitetssikring av produksjonsprosessen

3.1

Kvalitetssikring av produksjonsprosessen er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten
oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 3.2, 3.4 og 3.7, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte vektene
oppfyller gjeldende krav i dette direktiv.

3.2

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere
om vekten er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for
vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske
dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer:
a) en generell beskrivelse av vekten,
b) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv.,
c) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte,
d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort
henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt,
beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende krav i dette direktiv, herunder en
fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder
delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
e) resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
f)

prøvingsrapporter.

3.3

Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende
nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning.

3.4

Produksjon
Produsenten skal anvende et godkjent kvalitetssystem for produksjon, inspeksjon av ferdige produkter og
prøving av de berørte vektene som beskrevet i nr. 3.5, og skal være underlagt tilsynet nevnt i nr. 3.6.

3.5

Kvalitetssystem

3.5.1

Produsenten skal inngi søknad om vurdering av sitt kvalitetssystem for vektene til et meldt organ etter eget
valg.
Søknaden skal inneholde
a) produsentens navn og adresse, samt representantens navn og adresse dersom søknaden inngis av
representanten,
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b) en skriftlig erklæring om at en tilsvarende søknad ikke er inngitt til et annet meldt organ,
c) alle opplysninger som er relevante for den aktuelle kategorien vekter,
d) dokumentasjon for kvalitetssystemet,
e) den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2,
3.5.2

Kvalitetssikringssystemet skal sikre at vektene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.
Alle elementer, krav og bestemmelser som produsenten benytter, skal dokumenteres på en systematisk og
oversiktlig måte i form av skriftlige retningslinjer, framgangsmåter og anvisninger. Denne dokumentasjonen
for kvalitetssystemet skal sikre en felles forståelse av kvalitetsprogrammer, -planer, -håndbøker og -registre.
Dokumentasjonen skal særlig inneholde en fyllestgjørende beskrivelse av
a) kvalitetsmål og organisasjonsstruktur, ledelsens ansvar og myndighet med hensyn til produktkvalitet,
b) de tilsvarende metoder, prosesser og systematiske tiltak som vil bli brukt i forbindelse med produksjon,
kvalitetskontroll og kvalitetssikring,
c) undersøkelsene og prøvingene som skal utføres før, under og etter produksjonen, og hyppigheten av dem,
d) kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
det berørte personalets kvalifikasjoner osv.,
e) metoder for å overvåke at den nødvendige produktkvaliteten er oppnådd, og at kvalitetssystemet virker
effektivt.

3.5.3

Det meldte organ skal vurdere kvalitetssystemet for å fastslå om det oppfyller kravene nevnt i nr. 3.5.2.
Det skal forutsette at kvalitetssystemet oppfyller kravene med hensyn til de elementer av kvalitetssystemet som
oppfyller tilsvarende spesifikasjoner i relevante harmoniserte standarder.
I tillegg til å ha erfaring fra kvalitetsstyringssystemer skal minst ett av revisjonsgruppens medlemmer ha
erfaring i å vurdere det aktuelle vektområdet og den berørte vektteknologi og ha kunnskap om gjeldende krav i
dette direktiv. Revisjonen skal omfatte et vurderingsbesøk til produsentens lokaler. Revisjonsgruppen skal
gjennomgå den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2 for å kontrollere produsentens evne til å identifisere
relevante krav i dette direktiv og til å gjennomføre de nødvendige undersøkelser med sikte på å sikre at vekten
er i samsvar med nevnte krav.
Vedtaket skal meddeles produsenten. Underretningen skal inneholde konklusjonene av revisjonen og en
begrunnelse for vedtaket.

3.5.4

Produsenten skal forplikte seg til å oppfylle sine forpliktelser som følger av det godkjente kvalitetssystemet, og
opprettholde det slik at det fortsatt virker tilfredsstillende og effektivt.

3.5.5

Produsenten skal holde det meldte organ som har godkjent kvalitetssystemet, underrettet om enhver planlagt
endring i kvalitetssystemet.
Det meldte organ skal vurdere alle foreslåtte endringer og avgjøre om det endrede kvalitetssystemet fortsatt
kommer til å oppfylle kravene nevnt i nr. 3.5.2, eller om det kreves en ny vurdering.
Det skal underrette produsenten om sitt vedtak. Underretningen skal inneholde konklusjonene av undersøkelsen
og en begrunnelse for vedtaket.

3.6

Tilsyn som er det meldte organs ansvar

3.6.1

Formålet med tilsynet er å sikre at produsenten korrekt oppfyller de forpliktelsene som følger av det godkjente
kvalitetssystemet.
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3.6.2

Produsenten skal for vurderingsformål gi det meldte organ adgang til produksjons-, inspeksjons-, prøvings- og
lagerlokalene og gi det alle nødvendige opplysninger, særlig
a) dokumentasjonen for kvalitetssystemet,
b) den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 3.2,
c) kvalitetsregistre, som for eksempel inspeksjonsrapporter og prøvingsdata, kalibreringsdata, rapporter om
det berørte personalets kvalifikasjoner osv.

3.6.3

Det meldte organ skal gjennomføre periodiske revisjoner for å sikre at produsenten opprettholder og bruker
kvalitetssystemet, og skal gi produsenten en revisjonsrapport.

3.6.4

Det meldte organ kan dessuten avlegge uanmeldte besøk hos produsenten. Ved slike besøk kan det meldte
organ om nødvendig utføre eller besørge utført produktprøvinger for å kontrollere at kvalitetssystemet virker
tilfredsstillende. Det meldte organ skal gi produsenten en rapport om besøket samt en prøvingsrapport dersom
det har utført prøvinger.

3.7

Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring

3.7.1

Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv,
og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 3.5.1, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt
som oppfyller gjeldende krav i dette direktiv.

3.7.2

Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til
rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal
angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for.
En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.

3.8

Produsenten skal i et tidsrom på ti år etter at vekten er brakt i omsetning, kunne framlegge for de nasjonale
myndigheter
a) dokumentasjonen nevnt i nr. 3.5.1,
b) opplysningene om godkjente endringer nevnt i nr. 3.5.5,
c) avgjørelsene og rapportene fra det meldte organ nevnt i nr. 3.5.5, 3.6.3 og 3.6.4.

3.9

Hvert meldt organ skal underrette sin meldermyndighet om godkjenninger av kvalitetssystemer som det har
utstedt eller trukket tilbake, og skal regelmessig eller på anmodning gjøre tilgjengelig for meldermyndigheten
fortegnelser over godkjenninger av kvalitetssystemer som er avslått, midlertidig opphevet eller på andre måter
begrenset.

3.10

Representant
Produsentens forpliktelser angitt i nr. 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 og 3.8 kan oppfylles av vedkommendes representant,
på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

4.

Modul F: Typesamsvar basert på produktkontroll

4.1

Typesamsvar basert på produktkontroll er den del av framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten
oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 4.2 og 4.5, og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte vektene, som
har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 4.3, er i samsvar med typen beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet
og oppfyller gjeldende krav i dette direktiv.

4.2

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de
produserte vektene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og
med gjeldende krav i dette direktiv.

4.3

Kontroll
Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere
om vektene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet og med
gjeldende krav i dette direktiv.
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Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere om vektene er i samsvar med gjeldende krav, skal utføres ved
undersøkelse og prøving av hver vekt som angitt i nr. 4.4
4.4

Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hver enkelt vekt

4.4.1

Alle vektene skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til den eller de relevante
harmoniserte standarder og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre relevante tekniske spesifikasjoner
skal utføres for å verifisere at vektene er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EFtypeprøvingssertifikatet og med gjeldende krav i dette direktiv.
I mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige
prøvinger som skal utføres.

4.4.2

Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt
identifikasjonsnummer på hver enkelt godkjent vekt eller sørge for at det påføres på organets ansvar.
Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter for
kontroll i ti år etter at vekten er brakt i omsetning.

4.5

Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring

4.5.1

Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv,
og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 4.3, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt som
er i samsvar med den godkjente typen som er beskrevet i EU-typeprøvingssertifikatet, og som oppfyller
gjeldende krav i dette direktiv.

4.5.2

Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til
rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal
angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for.
En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
Dersom det meldte organ nevnt i nr. 4.3 godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar,
påføre organets identifikasjonsnummer på vektene.

4.6

Dersom det meldte organ godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar, påføre organets
identifikasjonsnummer på vektene under produksjonsprosessen.

4.7

Representant
Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar,
forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til
nr. 4.2.

5.

Modul F1: Samsvar basert på produktkontroll

5.1

Samsvar basert på produktkontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller
forpliktelsene fastsatt i nr. 5.2, 5.3 og 5.6 og sikrer og erklærer på eget ansvar at de berørte vektene, som har
vært omfattet av bestemmelsene i nr. 5.4, er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.

5.2

Teknisk dokumentasjon

5.2.1

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere
om vekten er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av
risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for
vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske
dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer:
a) en generell beskrivelse av vekten,
b) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv.,
c) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte,
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d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort
henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt,
beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende krav i dette direktiv, herunder en
fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder
delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,

e) resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
f)

prøvingsrapporter.

5.2.2

Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende
nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning.

5.3

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at de
produserte vektene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.

5.4

Kontroll
Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre hensiktsmessige undersøkelser og prøvinger for å kontrollere
om vektene er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.
Undersøkelsene og prøvingene for å kontrollere samsvar med nevnte krav skal utføres ved undersøkelse og
prøving av hver enkelt vekt som angitt i nr. 5.5.

5.5

Samsvarskontroll basert på undersøkelse og prøving av hver enkelt vekt

5.5.1

Alle vektene skal undersøkes enkeltvis, og nødvendige prøvinger i henhold til relevante harmoniserte
standarder og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre relevante tekniske spesifikasjoner skal utføres for å
verifisere at vektene er i samsvar med kravene som gjelder for dem. I mangel av en slik harmonisert standard
skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige prøvinger som skal utføres.

5.5.2

Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt
identifikasjonsnummer på hver enkelt godkjent vekt eller sørge for at det påføres på organets ansvar.

Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og kunne stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i
ti år etter at vekten er brakt i omsetning.
5.6

Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring

5.6.1

Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv,
og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 5.4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver enkelt vekt som
oppfyller gjeldende krav i dette direktiv.

5.6.2

Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for hver vektmodell og kunne stille den til
rådighet for de nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal
angi hvilken vektmodell den er utarbeidet for.

En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
Dersom det meldte organ nevnt i nr. 5.5 godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar,
påføre organets identifikasjonsnummer på vektene.

5.7

Dersom det meldte organ godkjenner det, kan produsenten også, på det meldte organs ansvar, påføre organets
identifikasjonsnummer på vektene under produksjonsprosessen.

5.8

Representant
Produsentens forpliktelser kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar,
forutsatt at de er angitt i fullmakten. En representant kan ikke oppfylle produsentens forpliktelser i henhold til
nr. 5.2.1 og 5.3.

14.2.2019

14.2.2019

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

6.

Modul G: Samsvar basert på kontroll av enkelteksemplarer

6.1

Samsvar basert på kontroll av enkelteksemplarer er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der
produsenten oppfyller forpliktelsene fastsatt i nr. 6.2, 6.3 og 6.5, og sikrer og erklærer på eget ansvar at den
berørte vekt, som har vært omfattet av bestemmelsene i nr. 6.4, er i samsvar med gjeldende krav i dette
direktiv.

6.2

Teknisk dokumentasjon

6.2.1

Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen og stille den til rådighet for det meldte organ nevnt i
nr. 6.4. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om vekten er i samsvar med de relevante kravene, og
skal omfatte en tilfredsstillende analyse og vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal angi
gjeldende krav og skal i den grad det er relevant for vurderingen, dekke vektens konstruksjon, produksjon og
virkemåte. Dersom det er relevant, skal den tekniske dokumentasjonen minst inneholde følgende elementer:
a) en generell beskrivelse av vekten,
b) konstruksjons- og produksjonstegninger samt lister over deler, delenheter, kretser osv.,
c) nødvendige beskrivelser og forklaringer for å forstå tegningene og listene og vektens virkemåte,
d) en fortegnelse over de harmoniserte standarder som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort
henvisninger til i Den europeiske unions tidende, og dersom de harmoniserte standardene ikke er anvendt,
beskrivelser av de løsninger som er valgt for å oppfylle de grunnleggende krav i dette direktiv, herunder en
fortegnelse over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte standarder
delvis er anvendt, skal den tekniske dokumentasjonen angi hvilke deler som er anvendt,
e) resultater av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv.,
f)

prøvingsrapporter.

6.2.2

Produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for vedkommende
nasjonale myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning.

6.3

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak slik at produksjonsprosessen og tilsynet med den sikrer at den
produserte vekten er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv.

6.4

Kontroll
Et meldt organ valgt av produsenten skal utføre eller besørge utført hensiktsmessige undersøkelser og
prøvinger i henhold til relevante harmoniserte standarder og/eller tilsvarende prøvinger i henhold til andre
relevante tekniske spesifikasjoner for å kontrollere at vekten er i samsvar med gjeldende krav i dette direktiv. I
mangel av en slik harmonisert standard skal det berørte meldte organ avgjøre hvilke hensiktsmessige prøvinger
som skal utføres.
Det meldte organ skal utstede et samsvarssertifikat for undersøkelsene og prøvingene og skal påføre sitt
identifikasjonsnummer på den godkjente vekten eller sørge for at det påføres på organets ansvar.
Produsenten skal oppbevare samsvarssertifikatene og kunne stille dem til rådighet for nasjonale myndigheter i
ti år etter at vekten er brakt i omsetning.

6.5

Samsvarsmerking og EU-samsvarserklæring

6.5.1

Produsenten skal påføre CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen som angitt i dette direktiv,
og under ansvar av det meldte organ nevnt i nr. 6.4, sistnevntes identifikasjonsnummer på hver vekt som
oppfyller gjeldende krav i dette direktiv.

6.5.2

Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring og kunne stille den til rådighet for de nasjonale
myndigheter i ti år etter at vekten er brakt i omsetning. EU-samsvarserklæringen skal angi hvilken vekt den er
utarbeidet for.
En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende myndigheter.
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6.6

Representant
Produsentens forpliktelser angitt i nr. 6.2.2 og 6.5 kan oppfylles av vedkommendes representant, på produsentens vegne og ansvar, forutsatt at de er angitt i fullmakten.

7.

Felles bestemmelser

7.1

Samsvarsvurderingen i henhold til modul D, D1, F, F1 eller G kan foretas i produsentens lokaler eller på
ethvert annet sted dersom transport av vekten til bruksstedet innebærer at vekten må demonteres, dersom
ibruktaking på bruksstedet innebærer at vekten må monteres eller andre tekniske installasjonsarbeider må
utføres som kan ha innvirkning på vektens yteevne, og dersom tyngdekraften på bruksstedet tas i betraktning
eller vektens yteevne ikke påvirkes av variasjoner i tyngdekraften. I alle andre tilfeller skal den foretas på
vektens brukssted.

7.2

Dersom vektens yteevne påvirkes av variasjoner i tyngdekraften, kan framgangsmåtene nevnt i nr. 7.1
gjennomføres i to etapper, der annen etappe omfatter alle undersøkelser og prøvinger hvis resultat er avhengig
av tyngdekraften, og første etappe omfatter alle andre undersøkelser og prøvinger. Annen etappe skal
gjennomføres på vektens brukssted. Når en medlemsstat har opprettet tyngdekraftsoner på sitt territorium, kan
uttrykket «på vektens brukssted» forstås som «i tyngdekraftsonen der vekten skal brukes».

7.2.1

Når en produsent har valgt å gjennomføre en av framgangsmåtene nevnt i nr. 7.1 i to etapper, og når de to
etappene gjennomføres av ulike parter, skal en vekt som har gjennomgått første etappe av framgangsmåten,
være påført identifikasjonsnummeret til det meldte organ som har medvirket i etappen.

7.2.2

Parten som har gjennomført første etappe av framgangsmåten, skal for hver enkelt vekt utstede et sertifikat som
inneholder de nødvendige data for å identifisere vekten, og angi nærmere hvilke undersøkelser og prøvinger
som er utført.
Den part som gjennomfører annen etappe av fremgangsmåten, skal utføre de undersøkelser og prøvinger som
ennå ikke er utført.
Produsenten eller dennes representant skal på anmodning kunne framlegge det meldte organs samsvarssertifikater.

7.2.3

En produsent som i første etappe som har valgt modul D eller D1, kan i annen etappe enten bruke samme
framgangsmåte eller beslutte å fortsette i annen etappe med modul F eller F1, alt etter hva som er relevant.

7.2.4

CE-merkingen og den supplerende måletekniske merkingen skal påføres vekten etter at annen etappe er
fullført, sammen med identifikasjonsnummeret til det meldte organ som har medvirket i annen etappe.
______
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VEDLEGG III

PÅSKRIFTER
1.

Vekter som skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f)

1.1 Disse vektene skal ha følgende påskrifter, som skal være synlige, leselige og uutslettelige:
i) eventuelt EU-typeprøvingssertifikatets nummer,

ii) produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke,
iii) nøyaktighetsklassen innskrevet i en oval eller plassert mellom to vannrette linjer som bindes sammen av to
halvsirkler,
iv) størstelast i form av Maks ….
v) minstelast i form av Min …,
vi) verifiseringsminstedeling i form av e = …,
vii) type-, parti- eller serienummer
og dersom det er relevant:

viii) for vekter som består av deler som er atskilte, men som likevel hører sammen: identifikasjonsmerke på hver
enhet,
ix) minstedeling dersom den er forskjellig fra e, i form av d = …,
x) største additive tara, i form av T = + …,
xi) største subtraktive tara dersom den er forskjellig fra Maks, i form av T = – …,
xii) taraens minstedeling dersom den er forskjellig fra e, i form av d T = …,
xiii) grenselast dersom den er forskjellig fra Maks, i form av Lim …,
xiv) spesielle temperaturgrenser, i form av … oC/… oC,
xv) forhold mellom loddbærer og lastbærer.
1.2 Nevnte vekter skal være innrettet slik at det er mulig å påføre samsvarsmerkingen og påskrifter. Merkingen og
påskriftene skal være slik at det er umulig å fjerne samsvarsmerkingen uten at de tar skade, og slik at samsvarsmerkingen er synlig når vekten er i vanlig driftsstilling.
1.3 Dersom det benyttes merkeplate, skal det være mulig å forsegle platen med mindre den ikke kan fjernes uten å bli
ødelagt. Dersom platen lar seg forsegle, skal den kunne påføres et kontrollmerke.
1.4 Påskriftene Maks, Min, e og d skal også plasseres i nærheten av det stedet der veieresultatet avleses, med mindre
de allerede er plassert der.
1.5 Enhver massebestemmelsesinnretning som er knyttet til eller kan knyttes til en eller flere lastbærere, skal være
påført de påskrifter som er relevante for lastbærerne.
2.

Vekter som ikke skal brukes for formålene oppført i artikkel 1 nr. 2 bokstav a)–f), skal være merket på en synlig,
lesbar og uutslettelig måte
— produsentens navn, registrerte handelsnavn eller registrerte varemerke,
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— størstelast i form av Maks ….
Slike vekter skal ikke være påført samsvarsmerkingen fastsatt i dette direktiv.
3.

Symbol for avgrenset bruk av en innretning, nevnt i artikkel 18
Symbolet for avgrenset bruk skal bestå av en stor svart «M» trykt på en rød kvadratisk bakgrunn der siden er
minst 25 mm, og det hele skal krysses av kvadratets to diagonaler.
______
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VEDLEGG IV

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1)
1. Vektmodell/vekt (produkt-, type-, parti- eller serienummer):
2. Navn og adresse til produsenten og eventuelt dennes representant,
3. Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens ansvar alene.
4. Erklæringens gjenstand (identifikasjon av vekten som gjør det mulig å spore den; kan ved behov omfatte et bilde
for å identifisere vekten):
5. Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk:
6. Henvisninger til de relevante harmoniserte standarder som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske
spesifikasjoner det erklæres samsvar med:
7. Det meldte organ … (navn, nummer) har utført … (beskrivelse av inngrepet) og utstedt sertifikatet:
8. Tilleggsopplysninger:
Undertegnet for og på vegne av:
(sted og dato for utstedelse):
(navn, stilling) (underskrift):
______

(1)

Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer.
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VEDLEGG V

DEL A
Opphevet direktiv med endringer
(som nevnt i artikkel 45)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/23/EF
(EUT L 122 av 16.5.2009, s. 6).
Europaparlaments- og rådsforordning (EU)
nr. 1025/2012
(EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12)

Bare artikkel 26 nr. 1 bokstav i)

DEL B
Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av direktivene angitt i del B i vedlegg
VII til direktiv 2009/23/EF
(som nevnt i artikkel 45)
Direktiv

Frist for innarbeiding

Anvendelsesdato

90/384/EØF

30. juni 1992

1. januar 1993(1)

93/68/EØF

30. juni 1994

1. januar 1995(2)

(1)

(2)

I samsvar med artikkel 15 nr. 3 i direktiv 90/384/EØF skal medlemsstatene i en periode på ti år fra den dato de anvender de lover
og forskrifter som er vedtatt av medlemsstatene for å innarbeide direktivet i nasjonal lovgivning, tillate omsetning og/eller
ibruktaking av vekter som er i samsvar med reglene som gjaldt før 1. januar 1993.
I samsvar med artikkel 14 nr. 2 i direktiv 93/68/EØF: Medlemsstatene skal fram til 1. januar 1997 tillate markedsføring og
ibruktaking av produkter som er i samsvar med de merkingsordninger som gjaldt før 1. januar 1995.
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VEDLEGG VI

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 2009/23/EF

Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 1

Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 1 nr. 2 innledende tekst

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) i)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) ii)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iii)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) iv)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) v)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav e)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav a) vi)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav f)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 2 bokstav g)

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 3

—

—

Artikkel 2 nr. 3–19

Artikkel 3

Artikkel 3 nr. 1 og 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

Artikkel 9 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 13 nr. 1 innledende tekst

Artikkel 9 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 13 nr. 1 bokstav a)

Artikkel 9 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 13 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 9 nr. 2

Artikkel 13 nr. 2

Artikkel 9 nr. 3

—

Artikkel 10

—

Artikkel 11

—

Artikkel 12

—

—

Artikkel 14

Nr. 13/193

Nr. 13/194
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Direktiv 2009/23/EF

Dette direktiv

—

Artikkel 15

—

Artikkel 16

—

Artikkel 17 nr. 1–5

—

Artikkel 17 nr. 6

Artikkel 13 første punktum

Artikkel 6 nr. 5 fjerde ledd

Artikkel 13 annet punktum

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

Artikkel 3 nr. 3

Artikkel 15

—

—

Artikkel 43

—

Artikkel 44 nr. 1

Artikkel 16

Artikkel 44 nr. 2

Artikkel 17

Artikkel 45

Artikkel 18

Artikkel 46 første ledd

—

Artikkel 46 annet ledd
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Direktiv 2009/23/EF

Dette direktiv

Artikkel 19

Artikkel 47

Vedlegg I

Vedlegg I

Vedlegg II nr. 1

—

—

Vedlegg II nr. 1

Vedlegg II nr. 2

—

—

Vedlegg II nr. 2

—

Vedlegg II nr. 3

Vedlegg II nr. 3

—

—

Vedlegg II nr. 4

—

Vedlegg II nr. 5

Vedlegg II nr. 4

—

—

Vedlegg II nr. 6

Vedlegg II nr. 5

Vedlegg II nr. 7

Vedlegg III

—

Vedlegg IV

Vedlegg III

—

Vedlegg IV

Vedlegg V

—

Vedlegg VI

—

Vedlegg VII

Vedlegg V

Vedlegg VIII

—

—

Vedlegg VI

Nr. 13/195

Nr. 13/196
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til forordning (EU)
nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i henhold til vedlegg I til
rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes
dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i den utstrekning andre forhold drøftes.
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