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BILAG MI-001

VANDMÅLERE

De relevante krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag samt metoderne til overensstemmelsesvur-

dering i dette bilag finder anvendelse på vandmålere bestemt til volumetrisk måling af koldt eller

varmt rent vand i husholdninger, erhvervsmiljøer og lette industrimiljøer.

Definitioner

Vandmåler

Et instrument, der er beregnet til at måle, registrere og angive det vandvolumen, som løber gennem

måletransduceren (regnet ved målebetingelserne).

Minimal flowhastighed (Q1)

Den mindste flowhastighed, ved hvilken vandmålerens angivelser opfylder forskrifterne for maksi-

male tilladelige fejl.

Overgangsflowhastighed (Q2)

Overgangsflowhastigheden er den flowhastighed mellem den permanente og den mindste flow-

hastighed, som deler flowhastighedsintervallet i et øvre og et nedre interval. For hvert interval gæl-

der en karakteristisk maksimal tilladelig fejl.



9681/4/03 REV 4 brh/NS/lbp 2
BILAG MI-001 DG C I    DA

Permanent flowhastighed (Q3)

Den højeste flowhastighed, ved hvilken vandmåleren fungerer tilfredsstillende ved normale drifts-

betingelser, dvs. ved konstant eller intermitterende flow.

Overbelastningsflowhastighed (Q4)

Overbelastningsflowhastigheden er den største flowhastighed, ved hvilken måleren fungerer til-

fredsstillende i et kort tidsrum uden at beskadiges.

Særlige krav

Tilladte driftsbetingelser

Fabrikanten angiver de tilladte driftsbetingelser for instrumentet, navnlig:

1. Flowhastighedsinterval for vandet.

Flowhastighedsintervallet skal opfylde følgende betingelser:

Q3/Q1 ≥ 10

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

I en periode på fem år efter datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv kan forholdet Q2/Q1

være: 1,5, 2,5, 4 eller 6,3.
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2. Temperaturinterval for vandet.

Temperaturintervallet skal opfylde følgende betingelser:

0,1 °C til mindst 30 °C, eller

30 °C til mindst 90 °C.

Måleren kan være konstrueret, så den fungerer i begge intervaller.

3. Det relative trykinterval for vandet, som skal være fra 0,3 bar til mindst 10 bar med Q3.

4. For strømforsyningen, nominel vekselspændingsforsyning og/eller grænser for jævnstrøms-

forsyning.

Maksimal tilladelig fejl

5. Ved en flowhastighed mellem overgangsflowhastigheden (Q2) (medregnet) og overbelast-

ningsflowhastigheden (Q4) gælder følgende maksimale tilladelige fejl, positiv eller negativ,

på det afgivne volumen:

2% for vand med en temperatur på < 30 °C,

3% for vand med en temperatur på > 30 °C

6. Ved en flowhastighed mellem den mindste flowhastighed (Q1) og overgangsflowhastigheden

(Q2) (ikke medregnet) er den maksimale tilladelige fejl, positiv eller negativ, på det afgivne

volumen 5% for vand af en vilkårlig temperatur.
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Tilladelig effekt af forstyrrende påvirkninger

7.1. Elektromagnetisk immunitet

7.1.1. Indvirkningen af en elektromagnetisk forstyrrelse på en vandmåler skal være således at:

− ændringen i måleresultatet ikke er større end den kritiske ændring som defineret i

8.1.4, eller

− måleresultatet angives således, at det ikke kan opfattes som et gyldigt resultat,

men som en momentan afvigelse, der ikke kan fortolkes, registreres eller overfø-

res som et måleresultat.

7.1.2. Efter at have været underkastet en elektromagnetisk forstyrrelse skal vandmåleren:

− igen fungere inden for den maksimale tilladelige fejl og

− have alle målefunktioner i behold, og

− gøre det muligt at hente alle måleresultater, som var til stede umiddelbart inden

forstyrrelsen.
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7.1.3. Den kritiske ændring er den mindste af følgende to værdier:

� det volumen, der svarer til halvdelen af den maksimale tilladelige fejl i det øvre

interval af det målte volumen

� den mængde, der svarer til den maksimale tilladelige fejl i det volumen, der svarer

til ét minut med flowhastighed Q3.

7.2. Holdbarhed

Når der er foretaget en passende afprøvning under hensyntagen til det af fabrikanten

skønnede tidsrum, skal følgende kriterier være opfyldt:

7.2.1. Afvigelsen i måleresultatet efter holdbarhedsprøven sammenholdt med måleresultatet

ved start må højst være

� 3% af det målte volumen mellem Q1 (medregnet) og Q2 (ikke medregnet)

� 1,5% af det målte volumen mellem Q2 (medregnet) og Q4 (medregnet).

7.2.2. Fejlen i angivelsen af det målte volumen efter holdbarhedsprøven må ikke være over

� +/-6% af det målte volumen mellem Q1 (medregnet) og Q2 (ikke medregnet)
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� +/-2,5% af det målte volumen mellem Q2 (medregnet) og Q4 (medregnet) for vandmå-

lere bestemt til måling af vand med temperatur mellem 0,1 ºC og 30 ºC,

� +/-3,5% af det målte volumen mellem Q2 (medregnet) og Q4 (medregnet) for vandmå-

lere bestemt til måling af vand med temperatur mellem 30 ºC og 90 ºC.

Egnethed

8.1. Måleren skal kunne monteres og fungere i enhver placering, medmindre andet tydeligt er an-

givet på måleren.

8.2. Fabrikanten skal angive, om måleren er beregnet til måling af tilbagegående flow. I så fald

skal volumen for tilbageflowet enten trækkes fra det akkumulerede volumen eller registreres

særskilt. Der gælder samme tilladelige fejl for fremadgående og tilbagegående flow.

Vandmålere, som ikke er bestemt til at måle tilbageflow, skal enten hindre tilbageflow eller

være bestandige over for uheldsbetinget tilbageflow, uden at de derved beskadiges eller deres

metrologiske egenskaber ændres.

Måleenheder

9. Det målte volumen angives i kubikmeter.
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Ibrugtagning

10. Medlemsstaten sikrer, at kravene i punkt 1, 2 og 3 fastlægges af distributøren eller af den per-

son, der i henhold til loven har tilladelse til at installere måleinstrumentet, således at instru-

mentet er egnet til nøjagtig måling af det forbrug, som forventes eller kan forventes.

Overensstemmelsesvurdering

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder, som er omhand-

let i artikel 8:

B+F eller B+D eller H1.

________________________
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BILAG MI-002

GASMÅLERE OG VOLUMENKONVERTERINGSENHEDER

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag og de i dette bilag anførte meto-

der til overensstemmelsesvurdering finder anvendelse på de gasmålere og volumenkonverterings-

enheder, som er defineret nedenfor og er bestemt til anvendelse i husholdninger, erhvervsmiljøer og

lette industrimiljøer.

Definitioner

Gasmåler

Et instrument, der er beregnet til måling, registrering og visning af den mængde gasformigt brænd-

stof (volumen eller masse), der gennemstrømmer det.

konverteringsenhed

En enhed, som er monteret på en gasmåler, og som automatisk konverterer den målte størrelse fra

de aktuelle målebetingelser til standardbetingelserne.

Minimal flowhastighed (Qmin)

Den laveste flowhastighed, ved hvilken gasmålerens visning opfylder kravene til maksimal tillade-

lig fejl.
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Maksimal flowhastighed (Qmaks)

Den højeste flowhastighed, ved hvilken gasmålerens visning opfylder kravene til maksimal tillade-

lig fejl.

Overgangsflowhastighed (Qt)

Overgangsflowhastigheden er den flowhastighed, som optræder mellem den største og den mindste

flowhastighed, og som deler flowhastighedsintervallet i et øvre og et nedre interval. Hvert interval

har en karakteristisk maksimal tilladelig fejl.

Overbelastningsflowhastighed (Qr)

Overbelastningsflowhastigheden er den største flowhastighed, ved hvilken måleren fungerer til-

fredsstillende i et kort tidsrum uden at beskadiges.

Referencebetingelser

De nærmere angivne betingelser, som den målte gasmængde konverteres til.
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DEL I - SÆRLIGE KRAV - GASMÅLERE

1. Tilladte driftsbetingelser

Fabrikanten angiver de tilladte driftsbetingelser for gasmåleren under hensyntagen til følgende:

1.1. Flowhastighedsintervallet for gassen skal mindst opfylde følgende betingelser:

Klasse Qmaks/Qmin Qmaks/Qt Qr/Qmaks

1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2

1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2

1.2. Temperaturinterval for gassen, med et mindste område på 40 ºC.

1.3. Betingelser vedrørende brændstof/gas.

Gasmåleren skal være konstrueret til de gastyper og det forsyningstryk, som svarer til be-

stemmelsesstatens. Fabrikanten skal navnlig angive:

− gasfamilie eller -gruppe,

− det maksimale driftstryk.

1.4. Et mindste temperaturinterval på 50 ºC for det klimatiske miljø.
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1.5. Nominel vekselspændingsforsyning og/eller grænser for jævnstrømsforsyning.

2. Maksimal tilladelig fejl

2.1. Gasmåler, der angiver volumen ved målebetingelserne eller masse

Klasse 1,5 1,0

Qmin < Q < Qt 3% 2%

Qt < Q < Qmaks 1,5% 1%

Tabel 1

Når fejlene mellem Qt og Q maks. alle har samme fortegn, må de ikke være over 1% for klas-

se 1,5 og 0,5% for klasse 1,0.

2.2. For en gasmåler med temperaturkonvertering, som kun viser det konverterede volumen, for-

højes målerens maksimale tilladelige fejl med 0,5% i et interval på 30 ºC fordelt symmetrisk

om den af fabrikanten angivne temperatur mellem 15 ºC og 25 ºC. Uden for dette interval til-

lades en yderligere forhøjelse på 0,5% i hvert interval på 10 oC.
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3. Tilladt effekt af forstyrrende påvirkninger

3.1. Elektromagnetisk immunitet

3.1.1. Indvirkningen af en elektromagnetisk forstyrrelse på en gasmåler eller volumenkonver-

teringsenhed skal være således at:

− ændringen i måleresultatet ikke er større end den kritiske ændring som defineret i

3.1.3, eller

− måleresultatet angives således, at det ikke kan opfattes som et gyldigt resultat,

men som en momentan afvigelse, som ikke kan fortolkes, registreres eller overfø-

res som et måleresultat.

3.1.2. Efter at have været udsat for en elektromagnetisk forstyrrelse skal gasmåleren:

� igen fungere inden for den maksimale tilladelige fejl og

� have alle målefunktioner i behold, og

� kunne gendanne alle måleresultater, som var til stede inden forstyrrelsen.

3.1.3. Den kritiske ændring er den mindste af følgende to værdier:

� den mængde, der svarer til halvdelen af den maksimale tilladelige fejl i det øvre

interval af det målte volumen

� den mængde, der svarer til den maksimale tilladelige fejl på den mængde, som

svarer til ét minut ved maksimal flowhastighed.
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3.2. Effekt af flowforstyrrelser opstrøms og nedstrøms

Under de af fabrikanten angivne monteringsbetingelser må effekten af flowforstyrrelser ik-

ke være på over en tredjedel af den maksimale tilladelige fejl.

4. Holdbarhed

Når der er foretaget en passende afprøvning under hensyntagen til det af fabrikanten skøn-

nede tidsrum, skal følgende kriterier være opfyldt:

4.1. Målere henhørende under klasse 1,5

4.1.1. Afvigelsen i måleresultatet efter holdbarhedsprøven sammenholdt med det oprindelige

måleresultat for flowhastighederne i intervallet Qt - Qmaks må ikke overstige det oprindelige

måleresultat med mere end 2%.

4.1.2. Visningsfejlen efter holdbarhedsprøven må ikke overstige to gange den maksimale tillade-

lige fejl i punkt 2.

4.2. Målere henhørende under klasse 1,0

4.2.1. Afvigelsen i måleresultatet efter holdbarhedsprøven sammenholdt med det oprindelige

måleresultat må ikke overstige en tredjedel af den maksimale tilladelige fejl i punkt 2.

4.2.2. Visningsfejlen efter holdbarhedsprøven må ikke overstige den maksimale tilladelige fejl i

punkt 2.
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5. Egnethed

5.1. Gasmålere, som får deres strømforsyning fra lysnettet (veksel- eller jævnstrøm) skal enten

være forsynet med nødstrømforsyning, eller det skal på anden måde være sikret, at alle måle-

funktioner opretholdes ved eventuelt svigt af hovedstrømforsyningen.

5.2. En til formålet særlig bestemt strømforsyningskilde skal have en levetid på mindst fem år. Når

90% af dens levetid er udløbet, skal dette vises på passende måde.

5.3. Visningsanordninger skal have det nødvendige antal cifre til at sikre, at en gennemløben

mængde svarende til 8 000 timer ved Qmaks
 ikke bevirker, at cifrene returnerer til startværdien.

5.4. Gasmåleren skal kunne monteres og fungere i enhver placering, som fabrikanten har angivet i

monteringsforskrifterne.

5.5. Gasmåleren skal have et testelement, som gør det muligt at foretage tests inden for rimelig tid.

5.6. Gasmåleren skal overholde den maksimale tilladelige fejl i enhver flowretning eller kun i en

klart angivet flowretning.
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6. Enheder

Den målte mængde angives i kubikmeter eller i kilogram.

DEL II SÆRLIGE KRAV - VOLUMENKONVERTERINGSENHEDER

En volumenkonverteringsenhed udgør en underenhed i henhold til artikel 3, definition b), andet led.

De væsentlige krav for gasmåleren gælder, hvor det er muligt, også for volumenkonverteringsenhe-

den. Desuden gælder følgende krav:

7. Referencebetingelser for konverterede mængder

Fabrikanten skal angive referencebetingelser for konverterede mængder.

8. Maksimal tilladelig fejl

� 0,5% ved en omgivende temperatur på 20 °C +/- 3 °C, og en omgivende fugtighed på

60% +/- 15%, nominelle værdier for strømforsyning

� 0,7% for temperaturkonverteringsenheder ved de tilladte driftsbetingelser

� 1% for andre konverteringsenheder ved de tilladte driftsbetingelser.

Bemærkning: Der tages ikke hensyn til gasmålerens fejl.
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9. Egnethed

9.1. Elektroniske konverteringsenheder skal kunne registrere, om de arbejder uden for de(t) af fa-

brikanten angivne driftsinterval(ler) for så vidt angår parametre, som har betydning for måle-

nøjagtigheden. I så tilfælde skal konverteringsenheden ophøre med at integrere den konverte-

rede målestørrelse og kan foretage en separat summation for den periode, hvor den har arbej-

det uden for driftsintervallet (-intervallerne).

9.2. Elektroniske konverteringsenheder skal kunne vise alle relevante data for målingen uden

yderligere udstyr.

DEL III - IBRUGTAGNING OG OVERENSSTEMMELSESVURDERING

IBRUGTAGNING

10. a) Når en medlemsstat foreskriver forbrugsmåling i husholdninger, tillader den, at denne

måling foretages med ethvert måleinstrument, der henhører under klasse 1,5, eller må-

leinstrumenter, der henhører under klasse 1,0 og som har et Qmaks/Qminforhold på 150

eller derover.

b) Når en medlemsstat foreskriver forbrugsmåling i erhvervsmiljøer og/eller lette indu-

strimiljøer, tillader den, at denne måling foretages ved hjælp af ethvert måleinstrument,

der henhører under klasse 1,5.
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c) Med hensyn til kravene i punkt 1.2 og 1.3 sikrer medlemsstaten, at egenskaberne fast-

lægges af distributøren eller af den person, der i henhold til loven har tilladelse til at in-

stallere måleinstrumentet, således at instrumentet er egnet til nøjagtig måling af det for-

brug, som forventes eller kan forventes.

Overensstemmelsesvurdering

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder, som er omhand-

let i artikel 8:

B+F, B+D, H1.

________________________
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BILAG MI-003

ELFORBRUGSMÅLERE

De relevante krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag og de i dette bilag anførte metoder til over-

ensstemmelsesvurdering finder anvendelse på elforbrugsmålere til anvendelse i husholdninger, er-

hvervsmiljøer og lette industrimiljøer.

Bemærkning: Elforbrugsmålere kan anvendes i kombination med eksterne måletransformere, af-

hængigt af den anvendte måleteknik. Dette bilag omfatter imidlertid kun elforbrugsmålere og ikke

måletransformere.

DEFINITIONER

En elforbrugsmåler er en anordning, som måler den elektriske energi, som er forbrugt i en strøm-

kreds.

I = elektrisk strømstyrke gennem måleren

In = den specificerede referencestrøm, som den transformerdrevne måler er konstrueret til

Ist = den laveste angivne værdi af I, ved hvilken måleren registrerer elforbruget ved en en-

hedseffektfaktor (flerfasemålere med symmetrisk belastning)
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Imin = den værdi af I, over hvilken fejlen ligger inden for de maksimale tilladelige fejl (flerfa-

semålere med symmetrisk belastning)

Itr = den størrelse af I, over hvilken fejlen ligger inden for de mindste maksimale tilladelige

fejl, som svarer til målerens klasseindeks

Imaks = den maksimale værdi af I, hvor fejlen ligger inden for de maksimale tilladelige fejl

U = tilført elektrisk spænding til måleren

Un = den specificerede referencespænding

f = frekvensen af den strøm, der tilføres måleren

fn = den specificerede referencefrekvens

PF = effektfaktor = cosφ = kosinus af faseforskellen φ mellem I og U.

SÆRLIGE KRAV

1. Nøjagtighed

Fabrikanten fastsætter målerens klasseindeks. Klasseindekserne defineres som: klasse A, B og

C.
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2. Tilladte driftsbetingelser

Fabrikanten fastsætter de tilladte driftsbetingelser for måleren, især:

De værdier af fn, Un, In, Ist, Imin, Itr og Imaks, som gælder for måleren. For de angivne

strømværdier skal måleren opfylde betingelserne i tabel 1.

Klasse A Klasse B Klasse C

For direkte tilsluttede målere

Ist ≤ 0,05 ⋅ Itr ≤ 0,04 ⋅ Itr ≤ 0,04 ⋅ Itr

Imin ≤ 0,5 ⋅ Itr ≤ 0,5 ⋅ Itr ≤ 0,3 ⋅ Itr

Imaks ≥ 50 ⋅ Itr ≥ 50 ⋅ Itr ≥ 50 ⋅ Itr

For transformerdrevne målere

Ist ≤ 0,06 ⋅ Itr ≤ 0,04 ⋅ Itr ≤ 0,02 ⋅ Itr

Imin ≤ 0,4 ⋅ Itr ≤ 0,2 ⋅ Itr* ≤ 0,2 ⋅ Itr

In = 20 ⋅ Itr = 20 ⋅ Itr = 20 ⋅ Itr

Imaks ≥ 1,2 ⋅ In ≥ 1,2 ⋅ In ≥ 1,2 ⋅ In

* For elektromekaniske målere i klasse B gælder værdien Imin ≤ 0,4 ⋅ Itr.

Tabel 1

De spændings-, frekvens- og effektfaktorintervaller, inden for hvilke måleren skal opfylde de

krav vedrørende maksimale tilladelige fejl, er angivet i tabel 2. Der skal i denne forbindelse

tages hensyn til de typiske karakteristika ved elektricitet, der tilføres via offentlige distributi-

onssystemer.
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Spændings- og frekvensintervallerne skal være på mindst:

0,9.Un≤ U ≤1,1.Un;

0,98.fn≤ f ≤1,02.fn.

Effektfaktorintervallet mindst fra cosφ = 0,5 induktiv til cosφ = 0,8 kapacitiv.

3. Maksimal tilladelige fejl

Effekterne af de forskellige målestørrelser og påvirkende størrelser (a, b, c, ...) vurderes hver

for sig, idet alle andre målestørrelser og påvirkende størrelser holdes relativt konstante på de-

res referenceværdier. Målefejlen, som ikke må overskride den maksimal tilladelige fejl i ta-

bel 2, beregnes som:

                             ___________

Målefejl = √ a2+b2+c2�.
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Når måleren arbejder med forskellige strømbelastninger, må procentfejlene ikke overskride

grænserne i tabel 2.

Driftstemperatu-

rer

Driftstemperatu-

rer

Driftstemperatu-

rer

Driftstemperatu-

rer

+5°C � +30°C

-10°C � +5°C

eller

+30°C � +40°C

-25°C � -10°C

eller

+40°C � +55°C

-40°C � -25°C

eller

+55°C � +70°C

Målerklasse A B C A B C A B C A B C

Enkeltfasemåler; flerfasemåler, hvis den arbejder med symmetrisk belastning

Imin ≤ I ≤ Itr 3,5 2 1 5 2,5 1,3 7 3,5 1,7 9 4 2

Itr ≤ I ≤ Imaks 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5

Flerfasemåler, hvis den arbejder med enfasebelastning

Itr ≤ I ≤ Imaks, jf. undtagelsen nedenfor 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2

For elektromekaniske flerfasemålere er strømområdet for enfasebelastning begrænset til
5Itr ≤ I ≤ Imaks

Tabel 2 - De maksimale tilladelige fejl i procent ved de tilladte driftsbetingelser og de fastlagte

strømbelastningsniveauer og driftstemperaturen. Når en måler arbejder i andre temperaturinterval-

ler, finder de relevante værdier for maksimale tilladelige fejl anvendelse.

4. Tilladelig effekt af forstyrrende påvirkninger

4.1. Generelt

Da elforbrugsmålere er direkte tilsluttet ledningsnettet og da ledningsstrømmen også er en af

målestørrelserne, anvendes der et særligt elektromagnetisk miljø for elmålere.
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Måleren skal være i overensstemmelse med det elektromagnetiske miljø E2 og de supplerende

krav i 4.2. og 4.3.

Det elektromagnetiske miljø og den tilladelige effekt afspejler den situation, at der er langva-

rige forstyrrende påvirkninger, som ikke må påvirke nøjagtigheden ud over de kritiske æn-

dringsværdier, og kortvarige forstyrrende påvirkninger, som kan forårsage en midlertidig for-

ringelse eller et midlertidigt tab af funktion eller præstation, men som måleren vinder tilbage

og som ikke påvirker nøjagtigheden ud over de kritiske ændringsværdier.

Hvis der er stor risiko for lynnedslag, eller hvis forsyningen overvejende foregår via luftled-

ninger, skal målerens metrologiske egenskaber beskyttes.

4.2. Effekt af langvarige forstyrrende påvirkninger

Forstyrrelse Kritisk ændringsværdi i procent for måle-

re af klasse

A B C

Omvendt faserækkefølge 1,5 1,5 0,3

Uens spændinger (gælder kun for flerfasemålere) 4 2 1

Indhold af harmoniske i strømkredsløb*) 1 0,8 0,5

DC og harmoniske i strømkredsløb*) 6 3 1,5

Kortvarige transienter 6 4 2

Magnetiske felter; højfrekvens elektromagnetisk felt

(indstrålet RF); ledningsbårne forstyrrelser opstået

pga. RF-felter og immunitet over for stående bølger

3 2 1

*) For elektromekaniske elmålere er der ikke defineret kritiske ændringsværdier for indhold af harmoniske i strøm-

kredsløb og DC og harmoniske i strømkredsløb.

Tabel 3 - Kritiske ændringsværdier for langvarige forstyrrende påvirkninger
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4.3. Tilladelig effekt af kortvarige elektromagnetiske fænomener

4.3.1. Effekten af en forstyrrende elektromagnetisk påvirkning af en elforbrugsmåler skal være

sådan, at:

− output bestemt til afprøvning af målerens præcision under og umiddelbart efter en

påvirkning ikke frembringer frekvenser eller signaler svarende til energi over den

kritiske ændringsværdi,

og måleren skal inden rimelig tid efter forstyrrelsens indtræden

� genoptage sin funktion og fungere inden for den maksimale tilladelige fejl, og

� have alle målefunktioner i behold, og

� give mulighed for at hente alle de måledata, som forelå før forstyrrelsens indtræ-

den, og ikke vise nogen ændring i den registrerede energi på over den kritiske æn-

dringsværdi.

Den kritiske ændringsværdi i kWh er m · Un · Imaks ·10-6

(m er målerens antal af måleelementer, Un i volt og Imaks I i ampere).

4.3.2. For overstrøm er den kritiske ændringsværdi på 1,5%.
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5. Bæredygtighed

5.1. Under driftsspændingen må målerens positive fejl ikke være på over +10%.

5.2. Visningsanordningen for den samlede energi skal kunne vise tilstrækkeligt mange cifre til, at

visningen ikke returnerer til startværdien og ikke kan nulstilles under brug, når måleren arbej-

der i 4 000 timer med fuld belastning (I=Imaks, U=Un og PF=1).

5.3. Efter svigt af strømforsyningen fra ledningsnettet skal det målte elforbrug være tilgængeligt

for aflæsning i en periode af mindst 4 måneder.

5.4. Drift uden belastning

Når spændingen anvendes, uden at der er nogen strøm i kredsløbet (det skal være et åbent

kredsløb), må måleren ikke registrere nogen energi ved en spænding på mellem 0,8 Un og

1,1 Un.

5.5. Opstart

Måleren skal starte og fortsætte med at registrere ved Un, PF = 1 (flerfasemåler med symme-

trisk belastning) og en strøm på Ist..

6. Enheder

Det målte elforbrug skal vises i kilowatt-timer eller i megawatt-timer.
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7. Ibrugtagning

a) Når en medlemsstat foreskriver forbrugsmåling i husholdninger, tillader den, at denne

måling foretages med ethvert måleinstrument, der henhører under klasse A. Til specifi-

cerede formål kan medlemsstaten kræve et måleinstrument under klasse B.

b) Når en medlemsstat foreskriver forbrugsmåling i erhvervsmiljøer og/eller lette indu-

strimiljøer, tillader den, at denne måling foretages ved hjælp af ethvert måleinstrument,

der henhører under klasse B. Til specificerede formål kan medlemsstaten kræve et må-

leinstrument under klasse C.

c) Medlemsstaten sikrer, at strømintervallet fastlægges af distributøren eller af den person,

der i henhold til loven har tilladelse til at installere måleinstrumentet, således at instru-

mentet er egnet til nøjagtig måling af det forbrug, som forventes eller kan forventes.

Overensstemmelsesvurdering

Til overensstemmelsesvurdering anvendes følgende metoder, som der er henvist til i artikel 8, og

som producenten kan vælge mellem:

B+F eller B+D eller H1.

________________________
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BILAG MI-004

VARMEENERGIMÅLERE

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav samt metoderne til overensstemmelsesvurde-

ring i dette bilag finder anvendelse på de nedenfor definerede varmeenergimålere til anvendelse i

husholdninger, erhvervsmiljøer og lette industrimiljøer.

DEFINITIONER

En varmemåler er et instrument, som er beregnet til at måle den varme, som i en varmevekslings-

kreds afgives af en væske, som benævnes den varmetransporterende væske.

En varmemåler er enten et færdigt instrument eller et kombineret instrument bestående af underen-

hederne flowsensor, temperaturfølerpar og beregningsenhed som defineret i artikel 3, litra b), eller

en kombination heraf.

θ = temperatur af den varmetransporterende væske

θin = størrelse af θ ved indgangen til varmevekslingskredsen

θout = størrelse af θ ved udgangen fra varmevekslingskredsen

∆θ = temperaturforskel θin - θout med ∆θ ≥ 0

θmaks = øvre grænse af θ for korrekt funktion af varmeenergimåleren inden for de maksimale

tilladelige fejl

θmin = nedre grænse af θ for korrekt funktion af varmeenergimåleren inden for de maksi-

male tilladelige fejl

∆θmaks = øvre grænse af ∆ θ for korrekt funktion af varmeenergimåleren inden for de maksi-

male tilladelige fejl
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∆θ min = nedre grænse af ∆ θ for korrekt funktion af varmeenergimåleren inden for de maksi-

male tilladelige fejl

q = flowhastighed af den varmetransporterende væske

qs = den største værdi af q som varmeenergimålerens korrekte funktion kortvarigt tillader

qp = den største værdi af q, som varmeenergimålerens korrekte funktion vedvarende tilla-

der

qi = den mindste værdi af q, som varmeenergimålerens korrekte funktion tillader

P = varmevekslingens termiske effekt

Ps = den øvre grænse for størrelsen af P, som varmeenergimålerens korrekte funktion til-

lader.

SÆRLIGE KRAV

1. Tilladte driftsbetingelser

Værdierne for de tilladte driftsbetingelser angives af fabrikanten som følger:

1.1. For væsketemperaturen:θmaks, θmin,

� for temperaturforskellene: ∆θmaks, ∆θmin,

med følgende begrænsninger: ∆θmaks/∆θmin ≥10;∆θmin = 3K eller 5K eller 10K.

1.2. For væskens tryk: Det maksimale indvendige overtryk, som varmeenergimåleren til stadighed

kan modstå ved den øvre grænse for temperaturen.

1.3. For væskens flowhastighed: qs , qp, qi, hvor størrelsen af qp og qi er underkastet følgende be-

grænsning: qp/qi ≥ 10.

1.4. For den termiske effekt: Ps.
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2. Nøjagtighedsklasser

For varmeenergimålere er defineret følgende nøjagtighedsklasser: 1, 2 og 3.

3. Maksimale tilladelige fejl for komplette varmeenergimålere

− For hver nøjagtighedsklasse gælder følgende relative maksimale tilladelige fejl for en

komplet varmeenergimåler, angivet i procent af den sande værdi:

� For klasse 1: E = Ef + Et + Ec (Ef, Et og Ec i henhold til punkt 7.1-7.3)

− For klasse 2: E = Ef + Et + Ec (Ef, Et og Ec i henhold til punkt 7.1-7.3)

− For klasse 3: E = Ef + Et + Ec (Ef, Et og Ec i henhold til punkt 7.1-7.3)

4. Tilladelig indvirkning af forstyrrende elektromagnetiske påvirkninger

4.1. Instrumentet må ikke blive påvirket af statiske magnetfelter og af elektromagnetiske felter

med ledningsnetsfrekvens.

4.2. Indvirkningen af en elektromagnetisk forstyrrelse skal være således, at ændringen i målere-

sultatet ikke er større end den kritiske ændring som fastlagt i krav 4.3, eller måleresultatet an-

gives således, at det ikke kan opfattes som et gyldigt resultat.

4.3. Den kritiske ændring for en komplet varmeenergimåler er lig med den absolutte værdi af den

maksimale tilladelige fejl, der gælder for varmeenergimåleren (jf. punkt 3).
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5. Holdbarhed

Efter at der er udført en passende test under hensyntagen til den af fabrikanten skønnede peri-

ode, skal følgende kriterier være opfyldt:

5.1. Flowsensorer: Afvigelsen i måleresultatet efter holdbarhedstesten sammenholdt med målere-

sultatet ved start må højst være lig med den kritiske ændringsværdi.

5.2. Temperaturfølere: Afvigelsen i måleresultatet efter holdbarhedstesten sammenholdt med må-

leresultatet ved start må højst være 0,1 °C.

6. Påskrifter på en varmemåler:

− Nøjagtighedsklasse

− Grænser for flowhastigheden

− Temperaturgrænser

− Grænser for temperaturforskelle

− Flowsensorens placering - flow eller tilbageflow

− Flowretning

7. Underenheder

Bestemmelserne for underenheder kan finde anvendelse på underenheder, der er fremstillet af

de samme eller forskellige fabrikanter. Når en varmeenergimåler består af underenheder, fin-

der de væsentlige krav for varmeenergimåleren, hvor det er relevant, anvendelse på de pågæl-

dende underenheder. Derudover gælder følgende:
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7.1. Den relative maksimale tilladelige fejl for flowsensoren, udtrykt i %, for følgende nøjagtig-

hedsklasser:

− Klasse 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), dog ikke over 5%

− Klasse 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), dog ikke over 5%

− Klasse 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), dog ikke over 5%,

− hvor fejlen Ef henfører den viste værdi til den sande værdi af forholdet mellem flowsen-

sorens udgangssignal og masse eller volumen.

7.2. Den relative maksimale tilladelige fejl for temperaturfølerpar, udtrykt i %:

− Et = (0,5 + 3∆θmin/∆θ),

− hvor fejlen Et henfører den angivne værdi til den sande værdi af forholdet mellem tem-

peraturfølerparrets udgangssignal og temperaturforskellen.

7.3. Den relative maksimale tilladelige fejl for beregningsenheden, udtrykt i %:

− Ec = (0,5+∆θmin/∆θ),

− hvor fejlen Ec henfører den viste varmemængde til den sande varmemængde.

7.4. Den kritiske ændringsværdi for en underenhed til en varmeenergimåler er lig med den re-

spektive absolutte værdi af den maksimale tilladelige fejl, der gælder for underenheden (jf.

punkt 7.1, 7.2 eller 7.3).



9681/4/03 REV 4 brh/NS/lbp 6
BILAG MI-004 DG C I    DA

7.5. Påskrifter på underenheder

Flowsensor: Nøjagtighedsklasse

Grænser for flowhastigheden

Temperaturgrænser

Nominel målerfaktor (f.eks. liter/impuls) eller tilsvarende

udgangssignal

Flowretning

Temperaturfølerpar: Typeidentifikation (f.eks. Pt 100)

Temperaturgrænser

Grænser for temperaturforskelle

Beregningsenhed: Type temperaturføler

− Temperaturgrænser

− Grænser for temperaturforskelle

− Krævet nominel målerfaktor (f.eks. liter/impuls) el-

ler tilsvarende indgangssignal fra flowsensoren

� Flowsensorens placering - flow eller tilbageflow
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IBRUGTAGNING

8. a) Når en medlemsstat foreskriver forbrugsmåling i husholdninger, tillader den, at denne

måling foretages med ethvert måleinstrument, der henhører under klasse 3.

b) Når en medlemsstat foreskriver forbrugsmåling i erhvervsmiljøer og/eller lette indu-

strimiljøer, kan den kræve et måleinstrument, der henhører under klasse 2.

c) Med hensyn til kravene i punkt 1.1 til 1.4 sikrer medlemsstaterne, at egenskaberne

fastlægges af distributøren eller af den person, der i henhold til loven har tilladelse til at

installere måleinstrumentet, således at instrumentet er egnet til nøjagtig måling af det

forbrug, som forventes eller kan forventes.

OVERENSSTEMMELSESVURDERING

9. Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder, som er

omhandlet i artikel 8:

B+F eller B+D eller H1.

________________________
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BILAG MI-005

SYSTEMER TIL KONTINUERLIG

OG DYNAMISK KVANTITATIV MÅLING

AF ANDRE VÆSKER END VAND

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag samt metoderne til overens-

stemmelsesvurdering i dette bilag finder anvendelse på målesystemer bestemt til kontinuerlig og

dynamisk kvantitativ (volumen og masse) måling af andre væsker end vand. Hvis det er hensigts-

mæssigt, kan udtrykkene "volumen" og "L" i dette bilag erstattes med "masse" og "kg".

DEFINITIONER

Måler

Et instrument bestemt til kontinuerlig måling, lagring og visning af den gennemstrømmende væ-

skemængde, regnet ved målebetingelserne, i måletransduceren i en lukket rørledning med fuldt tryk.

Beregningsenhed

En del af en måler, som modtager udgangssignalerne fra måletransduceren/erne og eventuelt fra til-

sluttede måleinstrumenter og viser måleresultaterne.
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Tilsluttet måleinstrument

Et instrument, der er forbundet med beregningsenheden, og som skal måle visse størrelser, der er

karakteristiske for væsken, med henblik på at foretage en korrektion og/eller konvertering.

Konverteringsenhed

En del af beregningsenheden, som ved at tage hensyn til væskens karakteristika (temperatur, masse-

fylde, osv.), der måles med tilsluttede måleinstrumenter eller er lagret i en hukommelse, automatisk

omregner:

− den målte væskevolumen ved de aktuelle målebetingelser til et volumen ved referencebetin-

gelserne og/eller til masse, eller

− den målte væskemasse ved de aktuelle målebetingelser til et volumen ved de aktuelle målebe-

tingelser og/eller til et volumen ved referencebetingelserne.

Note: En konverteringsenhed omfatter de relevante tilsluttede måleinstrumenter.

Referencebetingelser

De fastlagte betingelser, som den målte væskemængde konverteres til fra de aktuelle målebetingel-

ser.



9681/4/03 REV 4 brh/NS/lbp 3
BILAG MI-005 DG C I    DA

Målesystem

Et system, som omfatter måleren selv og alle anordninger, som er nødvendige for at sikre korrekt

måling eller er beregnet til at gøre målingen lettere.

Brændstofstander

Et målesystem til brændstofpåfyldning for motorkøretøjer, mindre både og mindre fly.

Selvbetjeningsarrangement

Et arrangement, som gør det muligt for kunden at anvende et målesystem, når han tager væske til

eget brug.

Selvbetjeningsanordning

En særlig anordning, som er en del af et selvbetjeningsarrangement og som gør det muligt for et el-

ler flere målesystemer at indgå i dette selvbetjeningsarrangement.

Mindste målte kvantum (MMQ)

Den mindste væskemængde, som kan måles med et resultat, som metrologisk kan godtages for det

pågældende målesystem.
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Direkte visning

Visningen af enten volumen eller masse svarende til den målestørrelse, som måleren fysisk er i

stand til at måle.

Bemærkning: Den direkte visning kan konverteres til en visning af en anden mængde ved hjælp af

en konverteringsenhed.

Afbrydeligt/ikke afbrydeligt

Et målesystem anses for at være afbrydeligt/ikke afbrydeligt, når væskeflowet kan/ikke kan afbry-

des let og hurtigt.

Flowhastighedsinterval

Interval mellem den minimale flowhastighed (Qmin) og den maksimale flowhastighed (Qmaks).

SÆRLIGE KRAV

1. TILLADTE DRIFTSBETINGELSER

Fabrikanten angiver de tilladte driftsbetingelser for instrumentet, navnlig:

1.1. Flowhastighedsinterval

For flowhastighedsintervallet gælder følgende betingelser:

i) flowhastighedsintervallet for målesystemet skal ligge inden for flowhastighedsinterval-

let for hver af systemets bestanddele, navnlig for måleren
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ii) måler og målesystem:

Særligt målesystem Væskens egenskab Mindste forhold

Qmaks : Qmin

Ikke flydende gasarter 10 : 1Brændstofstandere

Flydende gasarter 5 : 1

Målesystem Kryogene væsker 5 : 1

Målesystemer på rørled-

ninger og systemer til

lastning af skibe

Samtlige væsker Egnet til brug

Alle andre målesystemer Samtlige væsker 4 : 1

Tabel 1

1.2. Væskens egenskaber, som instrumentet skal måle, med specifikation af væskens navn, type

eller relevante egenskaber som f.eks.:

� temperaturinterval

� trykinterval

� massefyldeinterval

� viskositetsinterval.
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1.3. Nominel vekselspændingsforsyning og/eller grænser for jævnstrømsforsyning.

1.4. Referencebetingelser for konverterede værdier.

Bemærkning: Punkt 1.4 berører ikke medlemsstaternes forpligtelse til at kræve en temperatur på

enten 15 °C, jf. artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992

om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier1, eller - for så vidt

angår tunge brændselsolier, LPG og methan - en anden temperatur i henhold til

artikel 3, stk. 2, i det nævnte direktiv.

2. NØJAGTIGHEDSKLASSIFICERING OG MAKSIMALE TILLADELIGE FEJL

2.1. For mængder på eller over to liter er den maksimale tilladelige fejl på visningen følgende:

Nøjagtighedsklasse

0,3 0,5 1,0 1,5 2,5

Målesystem

(A)

0,3% 0,5% 1,0% 1,5% 2,5%

Måler (B) 0,2% 0,3% 0,6% 1,0% 1,5%

Tabel 2

                                                
1 EFT L 316 af 31.10.1992, s. 12. Senest ændret ved direktiv 94/74/EF (EFT L 365 af

31.12.1994, s. 46).
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2.2. For mængder på ikke over to liter er den maksimale tilladelige fejl på visningen følgende:

Målt volumen

V

Maksimal tilladelig fejl

V < 0,1 l 4 x værdien i tabel 2, anvendt ved 0,1 l

0,1 l < V < 0,2 l 4 x værdien i tabel 2

0,2 l < V < 0,4 l 2 x værdien i tabel 2, anvendt ved 0,4 l

0,4 l < V < 1 l 2 x værdien i tabel 2

1 l < V < 2 l Værdien i tabel 2, anvendt ved 2 l

Tabel 3

2.3. Uanset hvilken mængde der måles, er størrelsen af den maksimale tilladelige fejl givet ved

den største af følgende to værdier:

− den absolutte værdi af den maksimale tilladelige fejl angivet i tabel 3 eller tabel 4

− den absolutte værdi af den maksimale tilladelige fejl på den mindste målte mængde

(Emin).

2.4.1. For mindste målte mængder på to liter eller mere gælder følgende betingelser:

Betingelse 1

Emin skal opfylde betingelsen: Emin > 2R, hvor R er visningsanordningens mindste skalain-

terval.
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Betingelse 2

Emin er givet ved formlen: Emin = (2MMQ) x (A/100), hvor:

− MMQ er den mindste målte mængde

− A er den numeriske værdi angivet i linje A i tabel 2.

2.4.2. For mindste målte mængder under to liter gælder ovennævnte betingelse 1, og Emin er det

dobbelte af den værdi, der er angivet i tabel 3 og knyttet til linje A i tabel 2.

2.5. Konverteret visning

For konverterede visninger er de maksimale tilladelige fejl som angivet i linje A i tabel 2.

2.6. Konverteringsenheder

For konverterede visninger er de maksimale tilladelige fejl forårsaget af konverteringsen-

heden lig + (A - B), hvor A og B er de i tabel 2 angivne værdier.
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De dele af konverteringsenheder, som kan afprøves separat

a) Beregningsenhed

For væskemængdevisninger er den maksimale tilladelige beregningsfejl, uanset forteg-

net, lig en tiendedel af den maksimale tilladelige fejl defineret i linje A i tabel 2.

b) Tilsluttede måleinstrumenter

Tilsluttede måleinstrumenter skal have mindst lige så god nøjagtighed som værdierne i

tabel 4:

Nøjagtighedsklasse for målesystemetMaksimal

tilladelig fejl

på målestør-

relse

0,3 0,5 1,0 1,5 2,5

Temperatur + 0,3 ºC + 0,5 ºC + 1,0 ºC

Tryk Under 1 MPa: ± 50 kPa

Fra 1 til 4 MPa: ± 5%

Over 4 Mpa: ± 200 kPa

Massefylde + 1 kg/m3 + 2 kg/m3 + 5 kg/m3

Tabel 4

Disse værdier gælder for visningen af de karakteristiske størrelser for væsken, som vises

af konverteringsenheden.
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c) Nøjagtighed af beregningsfunktion

Den maksimale tilladelige fejl på beregningen af hver karakteristisk størrelse for væ-

sken, er, uanset fortegnet, lig to femtedele af den i b) ovenfor fastlagte værdi.

2.7. Krav a) i punkt 2.6 gælder for alle beregninger, ikke kun konvertering.

3. TILLADT EFFEKT AF FORSTYRRENDE PÅVIRKNINGER

3.1. Effekten af en elektromagnetisk forstyrrelse på et målesystem skal være en af følgende:

� ændringen i måleresultatet er ikke større end den kritiske ændring fastlagt i punkt 3.2,

eller

� angivelsen af måleresultatet udviser en momentan ændring, som ikke kan fortolkes, re-

gistreres eller overføres som et måleresultat. For et afbrydeligt system kan dette yderli-

gere indebære, at måling ikke kan finde sted, eller

� at ændringen i måleresultatet er større end den kritiske ændring, i hvilket tilfælde måle-

systemet skal give mulighed for udlæsning af måleresultatet fra tidspunktet umiddelbart

før den kritiske ændring indtrådte og afbryde gennemstrømningen.

3.2. Den kritiske ændring er større end en femtedel af den maksimale tilladelige fejl for en given

målt størrelse eller Emin.
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4. HOLDBARHED

Efter at der er udført en passende test under hensyntagen til den af fabrikanten skønnede peri-

ode, skal følgende kriterium være opfyldt:

Afvigelsen i måleresultatet efter holdbarhedstesten sammenholdt med måleresultatet ved start

må højst være værdien for målere i linje B i tabel 2.

5. EGNETHED

5.1. For en vilkårlig målt mængde, som vedrører samme måling, må de viste værdier fra de for-

skellige anordninger højst afvige ét skalainterval fra hinanden, når anordningerne har samme

skalainterval. Har anordningerne forskelligt skalainterval, må afvigelsen højst være lig det

største skalainterval.

For selvbetjeningsarrangementer gælder dog, at den vigtigste visningsanordning i målesyste-

met og selvbetjeningsanordningen skal have samme skalainterval, og måleresultaterne må ik-

ke afvige fra hinanden.

5.2. Det målte kvantum må ikke kunne afledes under normale brugsomstændigheder, medmindre

det er umiddelbart indlysende.
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5.3. Ingen luft- eller gasprocent, hvis tilstedeværelse i væsken ikke let kan konstateres, må

kunne føre til større fejlafvigelse end:

� 0,5% for væsker, som ikke er drikkelige, og hvis viskositet ikke er over 1 mPa.s, og

� 1% for drikkelige væsker og væsker med viskositet over 1 mPa.s.

Dog må den tilladelige afvigelse aldrig være mindre end 1% af MMQ. Denne værdi finder

anvendelse i tilfælde af luft- eller gaslommer.

5.4. Instrumenter til direkte salgstransaktioner.

5.4.1. Målesystemer til direkte salgstransaktioner skal være forsynet med anordninger til nulstil-

ling af visningsanordningen.

Det målte kvantum må ikke kunne afledes.

5.4.2. Der skal være permanent visning af den mængde, som transaktionen er baseret på, indtil

alle transaktionens parter har accepteret måleresultatet.

5.4.3. Målesystemer til direkte salgstransaktioner skal være afbrydelige.

5.4.4. Ingen luft- eller gasprocent i væsken må kunne føre til større fejlafvigelse end de værdier,

der er angivet i punkt 5.3.
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5.5. Brændstofstandere

5.5.1. Visningsanordninger på brændstofstandere må ikke kunne nulstilles under målingen.

5.5.2. Der skal være spærret for påbegyndelse af ny måling, indtil visningsanordningen er blevet

nulstillet.

5.5.3. For målesystemer med prisangivelse må forskellen mellem den angivne pris og den pris,

som kan beregnes ud fra enhedspris og angiven mængde, ikke være større end prisen sva-

rende til Emin. Denne forskel behøver dog ikke være mindre end den mindste pengeenhed.

6. SVIGT AF STRØMFORSYNINGEN

Målesystemer skal enten være forsynet med nødstrømforsyning, som opretholder alle må-

lefunktioner i tilfælde af svigt af hovedstrømforsyningen, eller være udstyret med anord-

ninger, som registrerer og viser de tilstedeværende data, således at den igangværende

transaktion kan afsluttes, samt med en anordning, som afbryder væskeflowet i det øjeblik,

hvor svigt af hovedstrømforsyningen indtræffer.
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7. IBRUGTAGNING

Nøjagtighedsklasse Type målesystem
0,3 − Målesystemer på rørledninger
0,5 − Alle målesystemer, for hvilke andet ikke

er angivet andetsteds i denne tabel, navnlig:
− brændstofstandere (bortset fra flydende

gasser),
− målesystemer på tankbiler til væsker med

lav viskositet (< 20 mPa.s)
− målesystemer til lastning/losning af skibe,

jernbanetankvogne og tankbiler*)
− målesystemer til mælk
− målesystemer til brændstofpåfyldning på

luftfartøjer
1,0 − Målesystemer for flydende gasser under

tryk, som måles ved en temperatur på ikke
under -10 °C

− Målesystemer, som normalt er i klasse 0,3
eller 0,5 men anvendes til væsker,
− hvis temperatur er under -10 °C eller over

50 °C,
− hvis dynamiske viskositet er over

1000 mPa.s,
− hvis maksimale volumenhastighed ikke er

over 20 L/h.
1,5 Systemer til måling af flydende kuldioxid

Systemer til måling af flydende gasser under
tryk, som måles ved en temperatur under -10 °C
(bortset fra kryogene væsker)

2,5 Systemer til måling af kryogene væsker (tempe-
ratur under -153 °C)

__________
*) Medlemsstaterne kan imidlertid kræve målesystemer af nøjagtighedsklasse 0,3 eller 0,5 til

opkrævning af afgifter på mineralolier ved lastning/losning af skibe og jernbanetankvogne og
tankbiler

Bemærkning: Fabrikanten kan dog angive en større nøjagtighed for visse typer målesystemer.

Tabel 5
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8. MÅLEENHEDER

Det målte kvantum vises i milliliter, kubikcentimeter, liter, kubikmeter, gram, kilogram eller

tons.

OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder, som er omhand-

let i artikel 8:

B+F eller B+D eller H1 eller G.

________________________
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BILAG MI-006

AUTOMATISKE VÆGTE

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag og de metoder til overensstem-

melsesvurdering, som er anført i kapitel I i dette bilag, finder anvendelse på de nedenfor angivne

automatiske vægte, som bestemmer massen af et legeme ved måling af tyngdekraftens påvirkning af

dette.

DEFINITIONER

Automatisk vægt

Et instrument, som bestemmer massen af et produkt uden indgreb fra en operatør og følger et på

forhånd fastlagt program bestående af automatiske processer, som er karakteristiske for instrumen-

tet.

Automatisk opsamlingsvægt ("automatic catchweigher")

En automatisk vægt, som bestemmer massen af på forhånd samlede særskilte byrder (f.eks. færdig-

pakkede produkter) eller enkeltbyrder af et bulkprodukt.

Automatisk kontrolvægt

En automatisk opsamlingsvægt, som opdeler artikler med forskellig masse i to eller flere under-

grupper, afhængigt af forskellen mellem deres masse og et nominelt sætpunkt.
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Vægt- og etiketteringsmaskine

En automatisk opsamlingsvægt, som etiketterer enkeltartikler med vægtoplysninger.

Vægt- og prismærkningsmaskine

En automatisk opsamlingsvægt, som mærker enkeltartikler med vægt- og prisoplysninger.

Automatisk gravimetrisk påfyldningsinstrument

En automatisk vægt, som fylder en emballage med en bestemt, praktisk talt konstant masse af et

bulkprodukt.

Diskontinuerlig summationsvægt ("totalising hopper weigher")

En automatisk vægt, som bestemmer massen af et bulkprodukt ved at inddele den i separate byrder.

Massen af hver særskilt byrde bestemmes sekventielt og adderes. Hver særskilt byrde afgives der-

efter til bulkpartiet.

Kontinuerlig summationsvægt

En automatisk vægt, som kontinuerligt bestemmer massen af et bulkprodukt på et transportbånd

uden systematisk at opdele produktet og uden at afbryde transportbåndets bevægelse.
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Jernbanebrovægt

En automatisk brovægt, som er forsynet med skinner til fremførsel af jernbanevogne.

SÆRLIGE KRAV

Kapitel I - Krav, som er fælles for alle typer automatiske vægte

1. Tilladte driftsbetingelser

Fabrikanten skal fastsætte de tilladte driftsbetingelser for instrumentet på følgende måde:

1.1. For målestørrelsen:

Måleområdet, angivet som maksimal og minimal tilladelig kapacitet,

1.2. For påvirkningen fra strømforsyningen:

For vekselstrømforsyning: nominel vekselstrømforsyning eller grænserne for veksel-

strømspændingen.

For jævnstrømforsyning: nominel og minimal jævnstrømsforsyning eller grænserne for

jævnstrømspændingen
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1.3. For klimatiske og mekaniske påvirkninger:

Minimumtemperaturområdet er 30 ºC, medmindre andet er angivet i de efterfølgende kapitler

i dette bilag.

De klasser for det mekaniske miljø, der er omhandlet i bilag I, punkt 1.3.2, finder ikke anven-

delse. For instrumenter, der anvendes under særlig mekanisk belastning, f.eks. instrumenter,

der er indbygget i køretøjer, skal fabrikanten fastsætte de mekaniske anvendelsesbetingelser.

1.4. For størrelsen af andre påvirkninger (hvis relevant):

Arbejdshastighed,

Specifikationer for det vejede produkt.

2. Tilladelig effekt af forstyrrende påvirkninger - Elektromagnetisk miljø

Præstationskravene og den kritiske ændringsværdi er angivet i det pågældende kapitel i dette

bilag for hver instrumenttype.

3. Egnethed

3.1. Der skal forefindes anordninger, der begrænser virkningen af hældning, belastning og ar-

bejdshastighed således, at de maksimale tilladelige fejl ikke overskrides ved normal drift.
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3.2. Til materialehåndtering skal forefindes velegnede indretninger, som bevirker, at instrumentet

ved normal drift kan arbejde inden for de maksimale tilladelige fejl.

3.3. Betjeningsorganers grænseflader skal være tydelige og effektive.

3.4. Operatøren skal kunne kontrollere, om en eventuel visningsanordning er intakt.

3.5. Der skal forefindes en passende nulstillingsanordning, der gør det muligt at holde instrumen-

tet inden for de maksimale tilladelige fejl under normal drift.

3.6. Resultater, som falder uden for måleområdet, skal være mærket tilsvarende, når det er muligt

at lave en udskrift.

4. Overensstemmelsesvurdering

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder, som er

omhandlet i artikel 8:

Til mekaniske systemer:

B+D eller B+E eller B+F eller D1 eller F1 eller G eller H1.

Til elektromekaniske systemer:

B+D eller B+E eller B+F eller G eller H1

Til elektroniske systemer eller systemer, som indeholder programmel:

B+D eller B+F eller G eller H1.
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Kapitel II - Automatiske opsamlingsvægte ("automatic catchweigher")

1. Nøjagtighedsklasser

1.1. Instrumenterne inddeles i grundkategorier angivet med:

X eller Y

som foreskrevet af fabrikanten.

1.2. Disse grundkategorier inddeles tillige i fire nøjagtighedsklasser:

XI, XII, XIII & XIIII

og

Y (I), Y(II), Y (a) & Y (b)

som fabrikanten skal angive.

2. Instrumenter i kategori X

2.1. Kategori X omfatter instrumenter til kontrol af færdigpakkede produkter i overensstemmelse

med kravene i direktiverne om færdigpakkede produkter.
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2.2. Nøjagtighedsklasserne suppleres af en faktor (x), der fastsætter størrelsen af den i punkt 4.2

foreskrevne maksimale tilladelige standardafvigelse.

Fabrikanten skal angive faktoren (x), hvor (x) er < 2 og har værdien 1 x 10k, 2 x 10k eller

5 x 10k, og k er et negativt helt tal eller nul.

3. Instrumenter i kategori Y

Kategori Y omfatter alle andre automatiske opsamlingsvægte.

4. Maksimal tilladelig fejl

4.1. Middelfejl for instrumenter i kategori X / Maksimal tilladelig fejl for instrumenter i katego-

ri Y

Tabel 1
Nettobelastning (M) i verifikationskalaenheder (e) Maksimal

tilladelig

middelfejl

Maksimal

tilladelig

fejl

XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIIII Y(b) X Y

         0 < m < 50 000      0 < m < 5 000   0 < m < 500 0 < m < 50 +0,5 e +1 e

  50 000 < m < 200 000 5 000 < m < 20 000  500 < m < 2 000 50 < m < 200 +1,0 e +1,5 e

200 000 < m 20 000 < m < 100 000 2 000 < m < 10 000  200 < m < 1 000 +1,5 e +2 e
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4.2. Standardafvigelse

Den maksimale tilladelige værdi af standardafvigelsen for et instrument i kategori X (x) fås

ved at gange faktor (x) med værdien i tabel 2 herunder.

Tabel 2

Nettobelastning (m) Maksimal tilladelig standardafvigelse for klasse X(1)

                  m < 50g 0,48%

       50 g < m < 100 g 0,24 g

     100 g < m < 200 g 0,24%

     200 g < m < 300 g 0,48 g

     300 g < m < 500 g 0,16%

     500 g < m < 1 000 g 0,8 g

  1 000 g < m < 10 000 g 0,08%

10 000 g < m < 15 000 g 8 g

15 000g < m 0,053%

For klasse XI og XII skal (x) være mindre end 1

For klasse XIII må (x) ikke være større end 1

For klasse XIIII skal (x) være større end 1
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4.3. Skalainterval på verifikationskala - instrumenter med ét interval

Tabel 3
Antal verifikationskalaenheder

n = maks./e

Nøjagtighedsklasser Verifikationskalaenheder

Minimum Maksimum

XI Y(I) 0,001 g < e 50 000 -

0,001 g < e < 0,05 g 100 100 000XII Y(II)

    0,1 g < e 5 000 100 000

    0,1 g < e < 2 g 100 10 000XIII Y(a)

       5 g < e 500 10 000

XIIII Y(b)        5 g < e 100 1 000
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4.4. Skalainterval på verifikationskala - instrumenter med flere intervaller

Tabel 4
Antal verifikationskalaenheder

n = maks./e

Nøjagtighedsklasser Verifikationskalaenheder

Minimumværdi(1)

n = maks.i/ e(i+1)

Maksimumværdi

n = maks.i/ei

XI Y(I) 0,001 g < ei 50 000 -

0,001 g < ei < 0,05 g 5 000 100 000XII Y(II)

    0,1 g < ei 5 000 100 000

XIII Y(a)     0,1 g < ei 500 10 000

XIIII Y(b)        5 g < ei 50 1 000

Hvor:

i = 1, 2, �.r

i = del-vejeområde

r = samlet antal del-vejeområder

(1) For i = r gælder de tilsvarende søjler i tabel 3, hvor e erstattes af er.
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5. Måleområde

Ved angivelse af måleområde for instrumenter af klasse Y skal fabrikanten tage hensyn til, at

minimumkapaciteten ikke må være under:

Klasse Y(I): 100 e

Klasse Y(II): 20 e for 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, og

50 e for 0,1 g ≤ e

Klasse Y(a): 20 e

Klasse Y(b): 10 e

Sorteringsvægte, f.eks. brevvægte og vægte til affald: 5 e

6. Dynamisk indstilling

6.1. Den dynamiske indstillingsanordning skal fungere inden for det af fabrikanten foreskrevne

belastningsområde.

6.2. Eventuelle dynamiske indstillingsanordninger til kompensation for de dynamiske virkninger

af byrder i bevægelse skal, når de forefindes, være forsynet med spærring, som forhindrer

dem i at arbejde uden for belastningsområdet, og skal kunne sikres.
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7. Præstationer under påvirkning af influerende faktorer og elektromagnetiske forstyrrelser

7.1. Maksimale tilladelige fejl som følge af influerende faktorer er:

7.1.1. For instrumenter i kategori X:

� under automatisk funktion som foreskrevet i tabel 1 og 2

� ved statisk vejning under ikke-automatisk funktion som foreskrevet i tabel 1.

7.1.2. For instrumenter i kategori Y:

� for hver belastning under automatisk funktion som foreskrevet i tabel 1

� ved statisk vejning under ikke-automatisk funktion som foreskrevet for kategori X i

tabel 1.

7.2. Den kritiske størrelse af ændringen som følge af en forstyrrelse er én verifikationskalaen-

hed.

7.3. Temperaturområde:

� For klasse XI og Y(I) er minimumområdet 5 °C.

� For klasse XII og Y(II) er minimumområdet 15 ºC.



9681/4/03 REV 4 brh/NS/lbp 13
BILAG MI-006 DG C I    DA

Kapitel III - Automatiske gravimetriske påfyldningsinstrumenter

1. Nøjagtighedsklasser

1.1. Fabrikanten skal både angive referencenøjagtighedsklassen Ref(x) og de(n) driftsmæssige

nøjagtighedsklasse(r) X(x).

1.2. Nøjagtigheden af en instrumenttype angives ved en referencenøjagtighedsklasse Ref(x), som

svarer til den bedst mulige nøjagtighed for instrumenter af den pågældende type. Efter instal-

lation betegnes de enkelte instrumenter ved en eller flere driftsmæssige nøjagtighedsklas-

ser X(x) under hensyntagen til de særlige produkter, som vejes. Klassifikationsfaktoren (x)

skal være < 2 og have værdien: 1 x 10k, 2 x 10k eller 5 x 10k, hvor k er et negativt helt tal eller

nul.

1.3. Referencenøjagtighedsklassen, Ref(x), finder anvendelse på statiske belastninger

1.4. For den driftsmæssige nøjagtighedsklasse X(x) er X et system, der sammenholder nøjagtighe-

den med byrdens vægt, og (x) er en multiplikator for de fejlgrænser, der foreskrives for klas-

se X(1) i punkt 2.2.

2. Maksimal tilladelig fejl

2.1. Statisk vejefejl
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2.1.1. Ved statisk belastning ved de tilladte driftsbetingelser er den maksimale tilladelige fejl for

referencenøjagtighedsklassen Ref(x) lig 0,312 af den maksimale tilladelige afvigelse af

hver påfyldning fra gennemsnittet som foreskrevet i tabel 5, ganget med klassifikations-

faktoren (x).

2.1.2. Ved instrumenter, hvor påfyldningen kan stamme fra mere end én belastning (f.eks. ku-

mulative eller selektive kombinationsvægte), skal den maksimale tilladelige fejl for stati-

ske belastninger svare til den nøjagtighed, der kræves for påfyldningen som foreskrevet i

punkt 2.2 (dvs. at den ikke må være lig summen af den maksimale tilladelige afvigelse for

individuelle belastninger).

2.2. Afvigelse fra gennemsnitlig påfyldningsmængde

Tabel 5

Påfyldningens masse - m (g) Maksimal tilladelig afvigelse af

hver påfyldning fra gennem-

snittet for klasse X(1)

m ≤50 7,2%

50 < m ≤ 100 3,6 g

100 < m ≤ 200 3,6%

200 < m ≤ 300 7,2 g

300 < m ≤ 500 2,4%

500 < m ≤ 1 000 12 g

1 000 <m ≤ 10 000 1,2%

10 000 < m ≤ 15 000 120 g

15 000 < m 0,8%

Bemærkning: den beregnede tilladelige afvigelse af hver påfyldning fra gennemsnittet kan kor-
rigeres for virkningen af materialets partikelstørrelse.
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2.3. Fejl i forhold til forudindstillet værdi (indstillingsfejl).

For instrumenter, som kan forudindstilles til en bestemt påfyldningsvægt, må den maksimale

afvigelse mellem den forudindstillede værdi og påfyldningernes gennemsnitsmasse ikke være

over 0,312 gange den maksimale tilladelige afvigelse af hver påfyldning fra gennemsnittet

som foreskrevet i tabel 5.

3. Præstationer under påvirkning af influerende faktorer og elektromagnetiske forstyrrelser

3.1. Den maksimale tilladelige fejl som følge af influerende faktorer er som angivet i punkt 2.1.

3.2. Den kritiske ændring som følge af en forstyrrelse er den ændring af den statiske vægtangivel-

se, som er lig den maksimale tilladelige fejl angivet i punkt 2.1, beregnet for den minimale

tilladelige fyldning, eller, for instrumenter, hvis påfyldningsmængde består af mange byrder,

den ændring, som har tilsvarende virkning på påfyldningsmængden. Den beregnede kritiske

ændring rundes op til nærmeste skalainterval (d).

3.3. Fabrikanten skal angive den minimale tilladelige fyldning.
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Kapitel IV - Diskontinuerlige summationsvægte ("totalising hopper weighers")

1. Nøjagtighedsklasser

Instrumenterne inddeles i følgende fire nøjagtighedsklasser: 0,2, 0,5, 1, 2.

2. Maksimale tilladelige fejl

Tabel 6

Nøjagtighedsklasse Maksimal tilladelig fejl på summeret belastning

0,2 ±0,10%

0,5 ±0,25%

1 ±0,50%

2 ±1,00%

3. Skalainterval

Skalaintervallet (dt) på den summerede værdi skal være i intervallet

0,01% maks. ≤ dt ≤ 0,2% maks.

4. Mindste tilladte summerede belastning (Σmin)

Mindste tilladte summerede belastning (�min) må ikke være mindre end den belastning, ved

hvilken den maksimale tilladelige fejl er lig et skalainterval (dt) på den summerede værdi, og

ikke mindre end den minimumbelastning, som fabrikanten har foreskrevet.
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5. Nulstilling

Instrumenter, som ikke tarerer vægten efter hver tømning, skal være forsynet med en nulstil-

lingsanordning. Der skal spærres for automatisk vejning, når nulvisning varierer med:

− 1 dt på instrumenter med automatisk nulstillingsanordning

− 0,5 dt på instrumenter med halvautomatisk eller ikke-automatisk nulstillingsanordning

6. Betjeningsgrænseflade

Under automatisk funktion må instrumentet ikke kunne justeres eller nulstilles af operatøren.

7. Udskrift

På instrumenter med udskrivningsenhed skal der være spærret for nulstilling af totalværdien,

indtil totalværdien er udskrevet. Hvis den automatiske funktion afbrydes, skal der fremkomme

en udskrift af totalværdien.

8. Præstationer under påvirkning af influerende faktorer og elektromagnetiske forstyrrelser

8.1. Maksimale tilladelige fejl som følge af influerende faktorer er som angivet i tabel 7.

Tabel 7

Belastning (m) i skalainterval (dt) Maksimal tilladelig fejl

0 < m ≤ 500 ±0,5 dt

500 < m ≤ 2 000 ±1,0 dt

2 000 < m ≤ 10 000 ±1,5 dt
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8.2. Den kritiske størrelse af ændringen forårsaget af en forstyrrelse er ét skalainterval for en vil-

kårlig vægtangivelse og en vilkårlig lagret summeret værdi.

Kapitel V - Kontinuerlige summationsvægte

1. Nøjagtighedsklasser

Instrumenterne inddeles i følgende tre nøjagtighedsklasser:

0,5, 1, 2.

2. Måleområde

2.1. Fabrikanten skal angive måleområdet, forholdet mellem den minimale tilladelige nettobelast-

ning af vejeenheden og dens maksimale kapacitet samt den minimale tilladelige totalbelast-

ning.

2.2. Den minimale tilladelige totalbelastning Σmin skal mindst være:

800 e for klasse 0,5

400 e for klasse 1

200 e for klasse 2,

hvor d er skalaintervallet for den generelle anordning til summation af totalværdien.



9681/4/03 REV 4 brh/NS/lbp 19
BILAG MI-006 DG C I    DA

3. Maksimal tilladelig fejl

Tabel 8

Nøjagtighedsklasse Maksimal tilladelig fejl for den summere-

de totalbelastning

0,5 ±0,25%

1 ±0,5%

2 ±1,0%

4. Båndets hastighed

Båndets hastighed skal være den af fabrikanten foreskrevne. For båndvægte med én hastighed

og for båndvægte med variabel hastighed og manuel hastighedsindstilling må hastigheden ik-

ke variere med mere end 5% af den nominelle værdi. Produktets hastighed må ikke være for-

skellig fra båndets.

5. Anordningen til summation af totalværdien

Den generelle anordning til summation af totalværdien må ikke kunne nulstilles.

6. Præstationer under påvirkning af influerende faktorer og elektromagnetiske forstyrrelser

6.1. Maksimale tilladelige fejl som følge af influerende faktorer for en belastning på mindst Σmin

skal være 0,7 gange den relevante værdi, som er angivet i tabel 8, afrundet til nærmeste ska-

lainterval (d).



9681/4/03 REV 4 brh/NS/lbp 20
BILAG MI-006 DG C I    DA

6.2. Den kritiske størrelse af ændringen som følge af en forstyrrelse er 0,7 gange den relevante

værdi, som er angivet i tabel 8, ved en belastning på mindst Σmin for den givne båndvægts-

nøjagtighedsklasse, rundet op til nærmeste skalainterval (d).

Kapitel VI - Automatiske jernbanebrovægte

1. Nøjagtighedsklasse

Instrumenterne inddeles i følgende fire nøjagtighedsklasser:

0,2, 0,5, 1, 2.

2. Maksimal tilladelig fejl

2.1. De maksimale tilladelige fejl for vejning under bevægelse af en enkelt togvogn eller hele to-

get er angivet i tabel 9.

Tabel 9

Nøjagtighedsklasse Maksimal tilladelig fejl

0,2 ±0,1%

0,5 ±0,25%

1 ±0,5%

2 ±1,0%
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2.2. Den maksimale tilladelige fejl ved vejning af sammenkoblede eller afkoblede togvogne i be-

vægelse er den højeste af følgende værdier:

� værdien udregnet efter tabel 9 og afrundet til nærmeste skalainterval

� værdien udregnet efter tabel 9 og afrundet til nærmeste skalainterval for en vægt, der er

lig med 35% af den maksimale vognvægt (jf. påskrift)

� ét skalainterval (d)

2.3. Den maksimale tilladelige fejl ved vejning af tog i bevægelse er den højeste af følgende vær-

dier:

� værdien udregnet efter tabel 9 afrundet til nærmeste skalainterval

� værdien udregnet efter tabel 9 for vægten af en enkelt togvogn lig med 35% af den mak-

simale vognvægt (jf. påskrift) ganget med antallet af referencevogne (højst 10) i toget

og afrundet til nærmeste skalainterval

� ét skalainterval (d) for hver vogn i toget, men ikke over 10 d.

2.4. Ved vejning af sammenkoblede togvogne må højst 10% af de vejeresultater, som er opnået

ved en eller flere gennemkørsler af toget, have fejl større end den pågældende maksimale til-

ladelige fejl i punkt 2.2, og ingen fejl må være over to gange denne værdi.
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3. Skalaintervallet (d)

Forholdet mellem nøjagtighedsklassen og skalaintervallet skal svare til det i tabel 10 fore-

skrevne.

Tabel 10

Nøjagtighedsklasse Skalainterval (d)

0,2 d ≤ 50 kg

0,5 d ≤ 100 kg

1 d ≤ 200 kg

2 d ≤ 500 kg

4. Måleområde

4.1. Den minimale kapacitet må ikke være mindre end 1 t og ikke større end den værdi, som opnås

ved at dividere togvognens minimumsvægt med antallet af delvise vejninger

4.2. Togvognens minimumsvægt må ikke være mindre end 50 d.

5. Præstationer under påvirkning af influerende faktorer og elektromagnetiske forstyrrelser
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5.1. Den maksimale tilladelige fejl som følge af en influerende faktor skal svare til det i tabel 11

foreskrevne.

Tabel 11

Belastning (m) i verifikationskalaenheder (d) Maksimal tilladelig fejl

0 < m ≤ 500 ±0,5 d

500 < m ≤ 2 000 ±1,0 d

2 000 < m ≤ 10 000 ±1,5 d

5.2. Den kritiske ændring er ét interval på verifikationskalaen.

________________________
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BILAG MI-007

TAXAMETRE

De pågældende væsentlige krav i bilag 1, de særlige krav i dette bilag samt metoderne til overens-

stemmelsesvurdering i dette bilag finder anvendelse på taxametre.

DEFINITIONER

Taxameter

En anordning, som fungerer sammen med en signalgenerator* og udgør et måleinstrument.

Denne anordning måler varighed og beregner distance på grundlag af et signal, der gives af distan-

cesignalgeneratoren. Derudover beregner og angiver den det beløb, der skal betales for en tur, på

grundlag af den beregnede distance og/eller turens målte varighed.

________________

* distancesignalgeneratoren falder uden for dette direktivs anvendelsesområde.

Betaling

Det samlede beløb, der skal betales for en tur, baseret på en fast starttakst og/eller turens længde

og/eller varighed. Betalingen omfatter ikke tillæg for ekstra service.
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Crossoverhastighed

Den hastighedsværdi, der opnås ved at dividere en tidstarifværdi med en distancetarifværdi.

Normal beregningsmåde E (enkelt tarifanvendelse)

Betalingsberegning, der er baseret på anvendelse af tidstariffen under crossoverhastigheden og an-

vendelse af distancetariffen over crossoverhastigheden.

Normal beregningsmåde D (dobbelt tarifanvendelse)

Betalingsberegning, der er baseret på samtidig anvendelse af tidstariffen og distancetariffen på hele

turen.

Funktionsposition

De forskellige måder, hvorpå et taxameter opfylder de forskellige dele af sin funktion. Funktionspo-

sitionerne er følgende:

"Fri": Den funktionsposition, hvor betalingsberegningen er frastillet

"Optaget": Den funktionsposition, hvor betalingsberegningen finder sted på grundlag af en eventuel

starttakst og en tarif for den tilbagelagte distance og/eller turens varighed

"Venter": Den funktionsposition, hvor det beløb, der skal betales for turen, vises, og hvor mindst

betalingsberegningen på grundlag af varighed er frastillet.
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Konstruktionsmæssige krav

1. Taxameteret skal være konstrueret således, at det beregner distancen og måler varigheden af

en tur.

2. Taxameteret skal være konstrueret således, at det beregner og viser betalingen i trin svarende

til den resolution, som medlemsstaten har fastsat, i funktionsposition "Optaget". Det skal li-

geledes være konstrueret således, at det viser den endelige betaling for turen i funktionspositi-

on "Venter".

3. Taxametre skal kunne anvende de normale beregningsmåder S og D. Det skal være muligt at

vælge mellem disse beregningsmåder ved en sikret indstilling.

4. Et taxameter skal kunne vise følgende data via en eller flere sikrede grænseflader:

� funktionspositioner: "Fri", "Optaget" eller "Venter"

� sumværksdata ifølge punkt 15.1

� generelle oplysninger: konstant for distancesignalgeneratoren, sikringsdato, taxaidenti-

fikator, realtid og identifikation af tariffen

� oplysninger om betaling for en tur: samlet beløb, betaling, beregning heraf, tillæg, dato,

starttidspunkt, sluttidspunkt, tilbagelagt afstand

� tarifoplysninger: tarifparametre.
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Det kan kræves i henhold til national lovgivning, at visse anordninger skal sluttes til et taxa-

meters grænseflade(r). Når en sådan anordning kræves, skal det ved hjælp af sikret indstilling

være muligt automatisk at hindre, at taxameteret kører, hvis anordningen ikke er installeret

eller ikke fungerer korrekt.

5. Hvis det er relevant, skal taxameteret kunne korrigeres efter konstanten for den distancesig-

nalgenerator, som det skal forbindes med, og denne korrektion skal kunne sikres.

Tilladte driftsbetingelser

6.1. Den mekaniske miljøklasse, der finder anvendelse, er M3.

6.2. Fabrikanten angiver de tilladte driftsbetingelser for instrumentet, navnlig

� et mindste temperaturområde på 80º C for det klimatiske miljø

� de grænser for jævnstrømforsyningen, som instrumentet er konstrueret til.

Maksimale tilladelige fejl

7. De maksimale tilladelige fejl med undtagelse af eventuelle fejl, som skyldes anvendelse af

taxameteret i en hyrevogn, er:

� for tidsforbruget: +/- 0,1%,

minimumsværdi af maksimale tilladelige fejl: 0,2s

� for den kørte distance: +/- 0,2%,

minimumsværdien af maksimale tilladelige fejl: 4 m

� for beregningen af betalingen: +/- 0,1%,

minimum, herunder afrunding: svarende til det mindst vigtige ciffer i betalingsangivel-

sen
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Tilladt indvirkning af forstyrrende påvirkninger

8. Elektromagnetisk immunitet.

8.1. Den elektromagnetiske klasse, som finder anvendelse, er E3.

8.2. De maksimale tilladelige fejl, som er fastlagt i punkt 7, skal ligeledes være overholdt ved til-

stedeværelse af elektromagnetisk forstyrrelse.

Svigt af strømforsyningen

9. Hvis forsyningsspændingen falder til en værdi, der er under den af fabrikanten angivne nedre

grænse for arbejdsområdet, skal taxameteret

� fortsætte med at arbejde korrekt eller genoptage den korrekte funktion uden at miste de

data, der var til rådighed før strømforsyningsspændingen faldt, hvis den kun er faldet

midlertidigt, dvs. på grund motorstart

� standse en eksisterende måling og returnere til position "Fri", hvis spændingsfaldet er

længerevarende.
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Andre krav

10. Betingelserne for kompatibiliteten mellem taxameteret og distancesignalgeneratoren skal

specificeres af fabrikanten af taxameteret.

11. Hvis der skal betales et tillæg for en ekstra service, som føreren har tilføjet manuelt, må

dette ikke være indregnet i den viste betaling. I så fald tillades dog, at taxameteret midler-

tidigt viser betalingen med tillægget indregnet.

12. Beregnes betalingen efter beregningsmåde D, kan taxameteret være forsynet med en sup-

plerende visningsmåde, hvor kun den samlede distance og turens varighed angives tidstro.

13. Alle værdier, som angives over for passageren, skal være passende identificeret. Disse

værdier samt identifikationen heraf skal være let læselige både i dagslys og ved nat.

14.1. Hvis betalingen eller de foranstaltninger, der skal træffes mod svigagtig anvendelse, kan

påvirkes ved valg af funktion fra en forprogrammeret indstilling eller ved fri dataindstil-

ling, skal instrumentets indstillinger og de indlæste data kunne sikres.

14.2. De sikringsmuligheder, der er til rådighed i et taxameter, skal gøre det muligt særskilt at

sikre indstillingerne.
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14.3. Bestemmelserne i bilag I, punkt 8.3, gælder også for tarifferne.

15.1. Taxametre skal være forsynet med ikke-justerbare sumværk for alle følgende værdier:

� den samlede distance, som hyrevognen har kørt

� den samlede distance, som den har kørt, når den hyres

� det samlede antal ture

� det samlede beløb, der er opkrævet som tillæg

� det samlede beløb, der er opkrævet som betaling.

De opsummerede værdier skal indbefatte de værdier, som i henhold til punkt 9 er registre-

ret under svigt af strømforsyningen.

15.2. Hvis taxameterets strømforsyning afbrydes, skal de opsummerede værdier kunne lagres i et

år med henblik på at aflæse værdierne fra taxameteret via et andet medie.

15.3. Der skal træffes passende foranstaltninger til at forhindre, at visning af opsummerede vær-

dier anvendes til at bedrage passagerer.
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16. Automatisk tarifændring er tilladt på grund af

� distancen

� turens varighed

� klokkeslættet

� datoen

� ugedagen.

17. Hvis egenskaber ved hyrevognen er vigtige for, at taxameteret kan fungere korrekt, skal ta-

xameteret omfatte midler til sikring af dets tilslutning til den hyrevogn, hvori det er monteret.

18. Med henblik på at teste taxameteret efter monteringen skal der være mulighed for særskilt at

teste nøjagtigheden af tids- og distancemålingen samt af beregningen.

19. Taxameteret og de af fabrikanten angivne monteringsforskrifter skal være således, at det, for-

udsat at montering er sket i henhold til fabrikantens forskrifter, må anses for umuligt i svigag-

tigt øjemed at ændre det målesignal, som repræsenterer den tilbagelagte distance.

20. Det generelle væsentlige krav vedrørende svigagtig anvendelse skal være opfyldt på en sådan

måde, at der tages hensyn til kundens, førerens, førerens arbejdsgivers og skattemyndigheder-

nes interesser.
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21. Taxameteret skal være konstrueret således, at det uden justering holder sig inden for de mak-

simale tilladelige fejl i et tidsrum af ét år med normal drift.

22. Taxameteret skal være udstyret med et realtidsur, som altid viser korrekt klokkeslæt og dato,

og et eller begge disse elementer kan anvendes til automatiske tarifændringer. Kravene for re-

altidsuret er:

� Tidsmålingen skal have en nøjagtighed på 0,02%.

� Korrektionsmuligheden må ikke være på over 2 minutter om ugen. Omstilling til som-

mer- og vintertid skal finde sted automatisk.

� Automatisk eller manuel korrektion under en tur skal være udelukket.
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23. Når angivelse eller udskrivning af kørt distance og tidsforbrug finder sted efter dette direktiv,

skal det ske med anvendelse af følgende enheder:

Kørt distance:

� i Det forenede Kongerige og Irland: indtil en dato, som fastsættes af disse medlemssta-

ter i henhold til artikel 1, litra b) i direktiv 80/181/EØF: kilometer eller miles

� i alle øvrige medlemsstater: kilometer.

Tidsforbrug:

� sekunder, minutter eller timer alt efter, hvad der er passende under hensyn til den nød-

vendige resolution og behovet for at undgå misforståelser.

OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder som omhandlet i

artikel 8:

B+F eller B+D eller H1.

________________________
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BILAG MI-008

MÅLEREDSKABER TIL MATERIALER

KAPITEL I - REDSKABER TIL LÆNGDEMÅLING AF MATERIALER

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag samt metoderne til overens-

stemmelsesvurdering i dette kapitel finder anvendelse på redskaber til længdemåling af materialer

som defineret nedenfor. Kravet om forelæggelse af en kopi af overensstemmelseserklæringerne vil

imidlertid kunne fortolkes som gældende for et parti eller en sending og ikke for det enkelte instru-

ment.

DEFINITIONER

Redskab til længdemåling af materialer

Et måleredskab med skalainddeling, hvis mål er angivet i lovpligtige længdeenheder.

SÆRLIGE KRAV

Referencebetingelser

1.1. For målebånd med en længde på fem meter eller derover skal de maksimale tilladelige fejl

være overholdt ved en trækkraft på 50 newton eller andre værdier som angivet af fabrikanten,

og målebåndet påføres tilsvarende mærkning, eller der kan være tale om stive eller halvstive

måleredskaber, hvor det ikke er nødvendigt at angive trækkraft.
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1.2. Referencetemperaturen er 20 ºC, medmindre andet er angivet af fabrikanten og redskabet er

påført tilsvarende mærkning.

Maksimale tilladelige fejl

2. Den maksimale tilladelige fejl, positiv eller negativ i mm, mellem to ikke-tilstødende indde-

lingsmærker på skalaen er (a + bL), hvor:

− L er længdeværdien, afrundet opad til nærmeste hele antal meter, og

− a og b er anført i tabel 1 nedenfor.
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Når et slutinterval afgrænses af en overflade, forhøjes den maksimale tilladelige fejl for en-

hver afstand, som udgår fra dette punkt, med værdien c, som er angivet i tabel 1.

Nøjagtighedsklasse a (mm) b c (mm)

I 0,1 0,1 0,1

II 0,3 0,2 0,2

III 0,6 0,4 0,3

Særklasse D for pejlebånd1

Op til 30 m inklusive2

1,5 nul nul

Særklasse S for faste pej-

lebånd

For hver 30 m længde, når

båndmålet hviler på et

fladt underlag

1,5 nul nul

1 Gælder for pejlebånd-lod-kombinationer.
2 Hvis den nominelle båndlængde overstiger 30 m, skal en yderligere maksimal tilladelig

fejl på 0,75 mm være tilladt for hver 30 m bånd.

Tabel 1

Pejlebånd kan også være af klasse I eller II. I så fald vil den maksimale tilladelige fejl være

± 0,6 mm når anvendelsen af formlen giver en værdi på under 0,6 mm for enhver længde

mellem to skalamærker, hvoraf det ene findes på nedsænkningsdelen og det andet på pejle-

båndet.
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Den maksimale tilladelige fejl for længden mellem to på hinanden følgende skalamærker og

den maksimale tilladelige forskel mellem to på hinanden følgende intervaller er angivet i ta-

bel 2 nedenfor.

Intervallængde i
Maksimal tilladelig fejl eller forskel i millimeter,

efter nøjagtighedsklasse

I II III

i < 1 mm 0,1 0,2 0,3

1 mm < I < 1 cm 0,2 0,4 0,6

Tabel 2

For sammenklappelige målestokke må leddene ikke forårsage fejl ud over ovennævnte, og

højst 0,3 mm for klasse II og 0,5 mm for klasse III.

Materialer

3.1. Redskaber til måling af materialer skal være fremstillet sådan, at længdeforskelle på grund af

temperatursving på op til ± 8 ºC over referencetemperaturen ikke overstiger den maksimale

tilladelige fejl. Dette gælder ikke for klasse S- og klasse D-målinger, hvor fabrikanten ønsker,

at varmeudvidelseskorrektioner i nødvendigt omfang skal anvendes på observerede læsninger.

3.2. Måleredskaber af materialer, hvis dimensioner ændrer sig materielt, når de udsættes for om-

fattende relativ fugtighed, kan kun anbringes i klasse II eller III.
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Mærkning

4. Den nominelle værdi skal anføres på måleredskabet. Millimeterskalaer skal nummereres for

hver centimeter, og alle skalamærker skal være nummereret på måleredskaber med et skala-

interval på over 2 cm.

OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder som omhandlet i

artikel 8:

F1 eller D1 eller B+D eller H eller G.

KAPITEL II - RUMMÅL TIL SERVERING

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette kapitel samt metoderne til overens-

stemmelsesvurdering i dette kapitel finder anvendelse på de nedenfor definerede rummål til serve-

ring. Kravet om forelæggelse af en kopi af overensstemmelseserklæringerne vil imidlertid kunne

fortolkes som gældende for et parti eller en sending og ikke for det enkelte instrument. Kravet om at

instrumentet skal være påført oplysninger om dets nøjagtighed finder derfor ikke anvendelse.

DEFINITIONER

Rummål til servering

Et rummål (f.eks. et drikkeglas, en kande eller et bægermål), som er konstrueret til at afmåle en

nærmere angivet mængde væske (med undtagelse af farmaceutiske produkter), som sælges med

henblik på indtagelse på stedet.
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Stregmål

Et rummål til servering, som er markeret med en streg til angivelse af det nominelle rumfang.

Kantmål

Et rummål til servering, hvis indvendige rumfang er lig det nominelle rumfang.

Overføringsmål

Et rummål, som er bestemt til servering, og hvorfra væsken hældes op før indtagelse.

Rumfang

Rumfanget er for kantmål det indvendige volumen, og for stregmål det indvendige volumen til på-

fyldningsmærket.

SÆRLIGE KRAV

1. Referencebetingelser

1.1. Temperatur: standardtemperaturen for rumfangsmåling er 20 ºC.

1.2. Position for korrekt angivelse: fritstående på vandret underlag.
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2. Maksimale tilladelige fejl

streg kant

Overføringsmål

< 100 ml ± 2 ml - 0

+ 4 ml

≥ 100 ml ± 3% - 0

+ 6%

Serveringsmål

< 200 ml ± 5% - 0

+ 10%

≥ 200 ml ± 5 ml + 2,5%

- 0

+ 10 ml + 5%

Tabel 1

3. Materialer

Rummål til servering skal være fremstillet af et materiale, som er tilstrækkelig stift og form-

stabilt til, at rumfanget forbliver inden for den maksimale tilladelige fejl.

4. Udformning

4.1. Overføringsmål skal være udformet således, at en ændring af indholdet lig med den maksi-

male tilladelige fejl bevirker en niveauændring på mindst 2 mm ved kanten eller påfyld-

ningsmærket.
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4.2. Overføringsmål skal være udformet således, at fuldstændig tømning af den målte væske ikke

hindres.

5. Mærkning

5.1. Det deklarerede nominelle rumfang skal være tydeligt og uudsletteligt angivet på målet.

5.2. Rummål til servering kan desuden være påført indtil tre tydelige rumfangsangivelser, som ik-

ke må kunne forveksles med hinanden.

5.3. Påfyldningsmærker skal være tilstrækkeligt tydelige og holdbare til at sikre, at den maksimale

tilladelige fejl ikke overskrides i brug.

OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder som omhandlet i

artikel 8:

A1 eller F1 eller D1 eller E1 eller B+E eller B+D eller H.

________________________
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BILAG MI-009

INSTRUMENTER TIL DIMENSIONSMÅLING

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag samt metoderne til overens-

stemmelsesvurdering i dette bilag finder anvendelse på dimensionsmåleinstrumenter af de nedenfor

definerede typer.

Definitioner

Instrumenter til længdemåling

Instrumenter til længdemåling anvendes til længdebestemmelse af materialer af reb-typen (f.eks.

tekstiler, bånd og kabler) i forbindelse med fremføring af det produkt, som skal måles.

Arealmåleinstrumenter

Arealmåleinstrumenter anvendes til arealbestemmelse af genstande af uregelmæssig form, f.eks.

læder.

Flerdimensionale måleinstrumenter

Flerdimensionale måleapparater anvendes til bestemmelse af kantlængde (længde, højde, bredde) af

det mindste omsluttende parallelepipedum til et produkt.
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KAPITEL I - KRAV, SOM ER FÆLLES FOR ALLE INSTRUMENTER TIL

DIMENSIONSMÅLING

Elektromagnetisk immunitet

1. Indvirkningen af en elektromagnetisk forstyrrelse på flerdimensionale måleinstrumenter skal

være således:

� at ændringen i måleresultatet ikke er større end den kritiske ændring som defineret i

punkt 2.3, eller

� at det ikke kan lade sig gøre at foretage en måling, eller

� at der indtræder momentane afvigelser i måleresultatet, som ikke kan fortolkes, registre-

res eller overføres som et måleresultat, eller

� at målingen giver så store afvigelser, at de bemærkes af alle, som er involveret i resul-

tatet af målingen.

2. Størrelsen af den kritiske ændring er ét skalainterval.
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OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge mellem følgende metoder som omhandlet i

artikel 8:

Til mekaniske eller elektromekaniske instrumenter:

F1 eller E1 eller D1 eller B+F eller B+E eller B+D eller H eller H1 eller G.

Til elektroniske instrumenter eller instrumenter indeholdende programmel:

B+F eller B+D eller H1 eller G.

KAPITEL II - INSTRUMENTER TIL LÆNGDEMÅLING

Karakteristika ved det produkt, som skal måles

1. Tekstiler karakteriseres ved den karakteristiske faktor K. Denne faktor, som tager hensyn til

strækbarhed og kraft pr. fladeenhed af det målte produkt, er defineret ved følgende formel:

K = ε(GA + 2,2 N/m2), hvor

ε er den relative strækning af en 1 meter bred tekstilprøve ved en trækkraft på 10 N,

GA er tekstilprøvens vægt pr. arealenhed N/m2.
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Driftsbetingelser

2.1. Måleområde

Dimensioner og, i givet fald, K-faktor, inden for det område, som fabrikanten har fastlagt for

instrumentet. Områder for K-faktoren er angivet i tabel 1:

Gruppe Område for K Produkt

I 0 < K < 2x10-2 N/m2 lav strækbarhed

II 2x10-2 N/m2 < K < 8x10-2 N/m2 middel strækbarhed

III 8x10-2 N/m2 < K < 24x10-2 N/m2 høj strækbarhed

IV 24x10-2 N/m2 < K meget høj strækbarhed

Tabel 1

2.2. Når den målte genstand ikke transporteres af måleinstrumentet, skal dens hastighed være in-

den for det område, som fabrikanten har fastlagt for instrumentet.

2.3. Afhænger måleresultatet af tykkelse, overfladebeskaffenhed og leveringsmåde (f.eks. fra en

stor rulle eller fra stabel), fastsætter fabrikanten tilsvarende begrænsninger.
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Maksimale tilladelige fejl

3. Instrument

Nøjagtighedsklasse Maksimal tilladelig fejl

I 0,125%, men ikke mindre end 0,005 Lm

II 0,25%, men ikke mindre end 0,01 Lm

III 0,5%, men ikke mindre end 0,02 Lm

Tabel 2

hvor Lm er den mindste målelige længde, dvs. den mindste af fabrikanten angivne længde,

som instrumentet er bestemt til anvendelse for.

Den korrekte længdeværdi for de forskellige materialetyper skal måles med egnede instru-

menter (f.eks. målebånd). Det materiale, der skal måles, anbringes på et passende underlag

(f.eks. et egnet bord) udglattet og i ikke-strakt tilstand.

Andre krav

4. Instrumentet skal sikre, at produktet måles i ikke-strakt tilstand i overensstemmelse med den

tilsigtede strækbarhed, som instrumentet er konstrueret til.
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KAPITEL III - AREALMÅLEINSTRUMENTER

Driftsbetingelser

1.1. Område

Dimensioner inden for det område, fabrikanten har fastlagt for instrumentet.

1.2. Produktets beskaffenhed

Fabrikanten skal angive de begrænsninger for instrumentet, som følger af produktets hastig-

hed og, hvis relevant, tykkelsen på produktets overfladebeskaffenhed.

Maksimale tilladelige fejl

2. Instrument

Den initiale maksimale tilladelige fejl er ±1,0%, dog mindst 1 dm2.

Andre krav

3. Præsentation af produktet

Hvis produktet trækkes baglæns eller standser, må der enten ikke kunne opstå målefejl eller

også skal visningsanordningen træde ud af funktion.
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4. Skalainterval

Instrumentets skalainterval skal være 1,0 dm2. Til afprøvningsformål skal der endvidere være

mulighed for et skalainterval på 0,1 dm2.

KAPITEL IV - FLERDIMENSIONALE MÅLEINSTRUMENTER

Driftsbetingelser

1.1. Måleområdet

De dimensioner inden for måleområdet, der er angivet af instrumentets fabrikant.

1.2. Minimumsdimension

Den nedre grænse for minimumsdimensionen for alle værdier af skalaintervallet findes i ta-

bel 1.

Skalainterval (d) Minimumsdimension (min)

(nedre grænse)

d ≤ 2 cm 10 d

2 cm < d ≤ 10 cm 20 d

10 cm < d 50 d

Tabel 1
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1.3. Produktets hastighed

Hastigheden skal være inden for det område, som fabrikanten har fastlagt for instrumentet.

Maksimal tilladelig fejl

2. Instrument:

Den maksimale tilladelige fejl er ±1,0 d.

________________________
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BILAG MI-010

GASANALYSATORER TIL UDSTØDNINGSGAS

De relevante væsentlige krav i bilag I, de særlige krav i dette bilag samt metoderne til overens-

stemmelsesvurdering i dette bilag finder anvendelse på de nedenfor definerede udstødningsgasana-

lysatorer, som er bestemt til inspektion og fagmæssig vedligeholdelse af motorkøretøjer i brug.

Definitioner

Gasanalysator til udstødningsgas

En udstødningsgasanalysator er et måleinstrument, som anvendes til bestemmelse af volumenbrø-

kerne af specifikke komponenter i udstødningsgassen på motorkøretøjer med gnisttænding på den

analyserede komponents fugtighedsniveau.

Disse gaskomponenter er carbonmonoxid (CO), carbondioxid (CO2), oxygen (O2) og carbonhydri-

der (HC).

Indholdet af carbonhydrider skal udtrykkes som en koncentration af n-hexane (C6 H14), der skal

måles med en nærinfrarød absorptionsteknik.

Volumenbrøkerne af gaskomponenterne udtrykkes som en procentdel (% vol) for CO, CO2 og O2

og i dele pr. million (ppm vol).
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En udstødningsgasanalysator beregner desuden lambda-værdien ud fra volumenbrøkerne af udstød-

ningsgaskomponenterne.

Lambda

Lambda er en dimensionsløs størrelse, som repræsenterer brændingseffektiviteten af en motor i

form af forholdet mellem luft/brændstof i udstødningsgasserne. Den bestemmes med en reference-

standardformel.

SÆRLIGE KRAV

Klasser af instrumenter

1. Der findes to instrumentklasser for udstødningsgasanalysatorer, nemlig 0 og I. De relevante

minimale måleområder for disse klasser er angivet i tabel 1.

Parameter Klasse 0 og I

CO-brøk fra 0 til 5% vol

CO2-brøk fra 0 til 16% vol

Carbonhydrid-brøk fra 0 til 2000 ppm vol

O2-brøk fra 0 til 21% vol

λ fra 0,8 til 1,2

Tabel 1 - Klasser og måleområder
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Tilladte driftsbetingelser

2. Værdierne af de tilladte driftsbetingelser skal af fabrikanten angives som følger:

2.1. For klimatiske og mekaniske påvirkende størrelser:

� Et mindste temperaturområde på 35º C for det klimatiske miljø

� Som mekanisk miljø finder klasse M1 anvendelse.

2.2. For størrelsen af påvirkningen fra strømforsyningen:

� For vekselstrømforsyning, spændings- og frekvensområde

� For jævnstrømforsyning, grænser for spænding.

2.3. For barometerstanden:

� Minimum- og maksimumværdierne af barometerstanden er for begge klasser:

pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥1060 hPa.
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Maksimale tilladelige fejl

3. De maksimale tilladelige fejl defineres således:

3.1. For hver af de målte volumenbrøker er den maksimale tilladelige fejl ved de tilladte driftsbe-

tingelser i henhold til punkt 1.1 i bilag I den største af de to værdier i tabel 2. De absolutte

værdier angives i % vol eller ppm vol med den sande værdi som basis.

Parameter Klasse 0  Klasse I

CO-brøk ± 0,03% vol ± 0,06% vol

±5% ±5%

CO2-brøk  ±0,5% vol ± 0,5% vol

± 5% ± 5%

Carbonhydrid-brøk ± 10 ppm vol ± 12 ppm vol

± 5% ± 5%

O2-brøk ± 0,1% vol  ± 0,1% vol

± 5% ± 5%

Tabel 2 - Maksimale tilladelige fejl

3.2. Den maksimale tilladelige fejl for lambdaberegning er 0,3%. Den konventionelle sande værdi

beregnes efter formlen i punkt 5.3.7.3 i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/69/EF om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer

og om ændring af Rådets direktiv 70/220/EØF1. De værdier, som instrumentet viser, anvendes

til beregningen.

                                                
1 EFT L 350 af 28.12.1998, s. 17.
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Tilladelig indvirkning af forstyrrende påvirkninger

4. For hver af de af instrumentet målte volumenbrøker er den kritiske ændring lig den maksi-

male tilladelige fejl for den pågældende parameter.

5. Indvirkningen af en elektromagnetisk forstyrrelse skal være således at

� ændringen i måleresultatet enten ikke er større end den kritiske ændring fastlagt i

punkt 4,

� eller måleresultatet angives således, at det ikke kan opfattes som et gyldigt resultat.

Andre krav

6. Opløsningen skal være lig med eller én grad højere end de værdier, der er angivet i tabel 3.

CO CO2 O2 HC

Klasse 0 og klasse I 0,01% vol 0,1% vol * 1 ppm vol

___________________

* 0,01% vol for måleværdier under eller lig med 4% vol, ellers 0,1% vol.

Tabel 3 - Opløsning

Lambdaværdien vises med en opløsning på 0,001.
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7. Standardafvigelsen på 20 målinger må højst være en tredjedel af den maksimale tilladelige

fejlmodul for hver anvendelig gasvolumenbrøk.

8. Til måling af CO, CO2 og HC skal instrumentet, herunder det særlige gasbehandlingssystem,

vise 95% af den endelige værdi som fastsat for kalibreringsgasser, inden 15 sek. efter skift fra

en gas med nulindhold, dvs. ren luft. Til måling af O2 skal instrumentet på lignende betingel-

ser vise en værdi, der afviger mindre end 0,1% vol fra nul inden 60 sek. efter skift fra ren luft

til en oxygenfri gas.

9. De komponenter i udstødningsgassen, hvis værdi ikke er omfattet af måling, må højst påvirke

måleresultatet svarende til halvdelen af den maksimale tilladelige fejlmodul, når disse kom-

ponenter er til stede i følgende volumenbrøker:

6% vol CO

16% vol CO2

10% vol O2

5% vol H2

0,3% vol NO

2000 ppm vol HC (som n-hexane)

Vanddamp indtil mætning.
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10. Udstødningsgasanalysatorer skal have en justeringsanordning, der har funktioner for nulsæt-

ning, gaskalibrering og indvendig justering. Justeringsanordningen for nulsætning og indven-

dig justering skal være automatisk.

11. Med hensyn til automatiske eller halvautomatiske justeringsanordninger må instrumentet ikke

kunne udføre en måling, så længe justering ikke er foretaget.

12. Udstødningsgasanalysatorer skal påvise carbonhydridrester i gasbehandlingssystemet. Måling

må ikke være mulig, hvis restkoncentrationen af carbonhydrid før en måling overstiger

20 ppm vol.

13. Udstødningsgasanalysatorer skal være udstyret således, at de automatisk registrerer fejl i oxy-

gen-kanalens følers funktion, der skyldes slid eller afbrydelse af tilslutningen.

14. Hvis udstødningsgasanalysatoren kan bruge forskellige former for brændstof (f.eks. benzin

eller flydende gas), skal der være mulighed for at vælge de relevante koefficienter for

lambdaberegningen uden uklarhed med hensyn til den relevante formel.

OVERENSSTEMMELSESVURDERING

Til overensstemmelsesvurdering kan fabrikanten vælge følgende metoder som omhandlet i arti-

kel 8:

B+F eller B+D eller H1.

________________________
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I. Indledning

1. Den 15. september 2000 forelagde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv om måleinstrumenter.1 Forslaget var baseret på traktatens artikel 95.

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 3. juli 20012.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. februar 20013.

Kommissionen forelagde et ændret forslag den 6. februar 20024.

3. Den 19. maj 2003 nåede Rådet til politisk enighed med henblik på vedtagelse af en fælles

holdning på et senere tidspunkt i overensstemmelse med traktatens artikel 251, stk. 2.

Den 22. juli 2003 vedtog Rådet sin fælles holdning på grundlag af teksten i dok. 9681/03.

II. Formål

Det er hensigten, at ovennævnte forslag skal træde i stedet for de elleve særskilte direktiver om

måleinstrumenter. Det nye direktiv følger den nye tilgang, der går ud på at øge fabrikantens ansvar,

medens de bemyndigede organer og medlemsstaternes myndigheder kun skal udfylde en rent

kontrollerende funktion. Direktivet er afklarende og forenkler lovgivningen på det metrologiske

område, idet der ikke fastsættes særlige testprogrammer, og fabrikanterne får større mulighed for at

vælge, hvordan de ønsker at opfylde deres forpligtelser i bestemmelserne om ydeevne. Direktivet

indeholder en række standardelementer inden for markedskontrol (f.eks. for så vidt angår uberetti-

get mærkede måleinstrumenter). Direktivet indeholder også væsentlige krav til ti forskellige typer

af instrumenter ud over kravene for så vidt angår overensstemmelsesvurdering, men ikke nærmere

præciserede tekniske specifikationer, der ville være for indskrænkende i dag, hvor måleteknologien

                                                
1 EFT C 62E af 27.2.2001, s. 1.
2 EFT C 65E af 14.3.2002, s. 34.
3 EFT C 139 af 11.5.2001, s. 4.
4 EFT C 126E af 28.5.2002, s. 368.
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hurtigt ændres, idet fortsat ajourføring af specifikationerne i form af ændrede forslag har vist sig at

være både teknisk og juridisk upraktisk.

I direktivet anvendes desuden principperne fra den globale metode for prøvning og certificering.

Den grundlæggende procedure for overensstemmelsesvurdering, der foreslås for hvert enkelt af de

omfattede måleinstrumenter, er derfor i så vid udstrækning som muligt en styrkelse af fabrikantens

rolle.

Med henblik på behovet for tilpasning til den tekniske udvikling giver direktivet Kommissionen en

række beføjelser, men Kommissionen skal tage hensyn til anvisninger fra Udvalget for Måleinstru-

menter.

III. Gennemgang af den fælles holdning1

1. Generelt

Kompromisteksten, som Rådet er nået til politisk enighed om, fastholder målene fra Kommissio-

nens forslag. Samtidig omfatter den en række af Europa-Parlamentets ændringer. Heraf var nogle

allerede accepteret af Kommissionen i dens ændrede forslag (KOM (2002) 37 endelig)2. En række

af de nye elementer, der er blevet tilføjet under forhandlingerne i Rådets arbejdsgruppe, vedrører en

ajourføring af flere instrumentspecifikke bilag, en konsolidering af bilag I (der nu indeholder de

obligatoriske elementer fra det tidligere bilag II) samt visse andre ændringer.

Denne tilgang er affødt af ønsket om yderligere at forenkle strategien i direktivet og samtidig tage

det nødvendige hensyn til den tekniske udvikling ved f.eks. at henvise til de resultater, som de rele-

vante internationale organisationer er nået frem til. Samtidig er nogle af ændringerne en styrkelse af

fabrikantens ansvar, idet f.eks. tilgangen til mekaniske og klimatiske miljøklasser i bilag I er gjort

mere fleksibel.

                                                
1 Nummereringen af artiklerne henviser til Parlamentets førstebehandling (dok. 10503/01), eller

hvor dette er særligt markeret ("nu:…"), refereres til det dokument, der indeholder Rådets
fælles holdning (dok. 9681/03).
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Den tekst, som Rådet er nået til enighed om, understreger betydningen af et godt samarbejde mel-

lem organer og myndigheder i medlemsstaterne med henblik på at lette anvendelsen af principperne

i den nye metode, undgå tekniske handelshindringer og samtidig tage hensyn til kundernes og

brugernes behov.

2. Parlamentets ændringer

Europa-Parlamentet vedtog under førstebehandlingen 29 ændringer til teksten, hvoraf ændring

14+29 og 16+28 kan betragtes som sammenhængende ændringer. Parlamentets ændringer har været

til behandling i arbejdsgruppen ved flere lejligheder. Rådet endte med at acceptere de fleste af

Parlamentets ændringer (21), nogle i substansen og andre også i affattelsen. Enkelte af ændringerne

blev forkastet, herunder de "sammenhængende" ændringer 14+29 og 16+28.

2.1. Følgende af Parlamentets ændringer er blevet accepteret af Rådet og indarbejdet i

teksten til den fælles holdning (dok. 9681/03):

Ændring 1 - betragtning 2 (offentlighedens interesse)

Rådet har accepteret Parlamentets ændring, idet den bibringer visse nyttige afklaringer.

Ændring 3 - ny betragtning 4b (nu betragtning 6) (definition af fabrikant)

Rådet støtter til fulde Parlamentets hensigt. Med ændringen af den foreslåede affattelse sigter Rådet

mod at gøre indholdet af ændringen endnu tydeligere.

Ændring 4 - betragtning 11 (nu betragtning 13) (påføring af mærkning under produktions-

processen)

Rådet har accepteret Parlamentets ændring. Affattelsen er dog ændret en smule for bedre at afspejle,

at der er tale om en betragtning.
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Ændring 6 - artikel 1 (liste over instrumentspecifikke bilag)

Eftersom de instrumentspecifikke bilag ikke kun indeholder valgfrie men også obligatoriske

bestemmelser, erkender Rådet, at det vil være hensigtsmæssigt med en liste over disse bilag i

artikel 1 og har derfor medtaget Parlamentets ændring, idet "alkometre til retslig bevisførelse" er

udeladt udelukkende som konsekvensændring.

Ændring 12 - artikel 3 (definition af godkendt repræsentant)

Rådet har medtaget Parlamentets ændring som en nyttig afklaring.

Ændring 18 - artikel 13 (mærkning - her: identifikationsnummer), nu artikel 14

Rådet har accepteret at lade et punktum udgå, idet ordlyden af Kommissionens oprindelige forslag

kunne give anledning til fejlfortolkninger.

Ændring 20 - artikel 14 (tavshedspligt), nu artikel 15

Rådet har accepteret Parlamentets ændring. Det har således fulgt en tilgang, hvorved der ikke hen-

vises til spørgsmål vedrørende tavshedspligt i den dispositive del, idet sådanne bestemmelser kunne

give et forkert indtryk af direktivets anvendelsesområde og evt. kunne fortolkes forskelligt i med-

lemsstaterne.

Ændring 22 - bilag I, punkt 5 (præcisering af tidsrum under overskriften "holdbarhed")

Rådet har medtaget substansen af Parlamentets ændring, da det finder den helt i overensstemmelse

med det nye koncept om at øge fabrikantens ansvar.

Ændring 23 - bilag I, punkt 6 (pålidelighed)

Rådet er enigt i, at sætningsleddet kan udelades.
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Ændring 24 - bilag I, punkt 7.2 (egnethed for den påtænkte bruger)

Ændringen accepteres, hvorved en unødvendig gentagelse fjernes.

2.2. Følgende af Parlamentets ændringer kunne accepteres delvis eller principielt, men er

indarbejdet i teksten med visse ændringer:

Ændring 2 - ny betragtning 4a (valgmulighed), nu betragtning 5

Rådet har indsat en ny betragtning, hvoraf det tydeligt fremgår, at medlemsstaterne fremover får

mulighed for at underkaste de forskellige instrumenttyper metrologisk kontrol. Affattelsen er dog

ændret for at undgå misforståelser vedrørende rækkevidden af medlemsstaternes forpligtelser.

Ændring 7 - artikel 1 (grunde til retlig metrologisk kontrol)

Rådet har accepteret substansen af denne ændring, men foretrækker at lade teksten indgå i defini-

tionen af "retlig metrologisk kontrol" i artikel 3.

Ændring 8 - artikel 2 (formål og krav)

Rådet har omstruktureret hele stk. 1 for at gøre bestemmelsen juridisk korrekt. Eftersom Rådet for

så vidt angår ændring 7 har valgt at indarbejde teksten i artikel 3 i stedet for i artikel 1, har det ikke

været muligt helt at udelade ordene "retlig metrologisk kontrol".

Ændring 10 - artikel 3 (definition af "underenhed")

Rådet har accepteret substansen af Parlamentets ændring og har kun foretaget redaktionelle ændrin-

ger i forhold til den foreslåede ordlyd.
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Ændring 11 - artikel 3 (definition af "fabrikant")

Rådet har i vidt omfang taget hensyn til substansen af Parlamentets ændring, herunder udeladelsen

af ordet "lovligt" her. Ordene "relevante krav" bør dog ikke anvendes i denne definition, da de

anvendes med en anden betydning i de modulopbyggede bilag.

Ændring 13 - artikel 5, stk. 2 (overensstemmelsesmærkning), nu artikel 6, stk. 2

Rådet har overtaget dele af Parlamentets ændring. Rådet er endda gået endnu videre end Parlamen-

tet med hensyn til at gøre det muligt at påføre begge typer mærkning under produktionsprocessen

og har derved tilgodeset en række praktiske spørgsmål. Tilføjelsen af ordene "hvis det er relevant"

burde gøre det muligt at undgå, at denne fleksible bestemmelse misbruges.

Ændring 15 - artikel 8 (kriterier for udpegelse af organer), nu artikel 9

Rådet har accepteret substansen af denne ændring, dvs. afklaringen af, at en medlemsstat, der ikke

har indført national lovgivning vedrørende et bestemt måleinstrument, bevarer retten til at udpege et

organ på et senere tidspunkt. Henvisningen til en ny artikel med kriterierne kan ikke medtages af

hensyn til sammenhængen, idet ændring 16 og 28 er blevet forkastet.

Ændring 17 - artikel 12 (opgaver, der varetages af Udvalget for Måleinstrumenter),

nu artikel 13

Rådet har forkastet den del af ændringen, der sigter mod ikke at lade Udvalget for Måleinstrumenter

varetage ændringer i de særlige bilag. Rådet anerkendte dog substansen af Parlamentets ændring og

har lagt vægt på behovet for at høre de interesserede parter i forbindelse med de oplysninger, der

står i de specifikke bilag.
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Ændring 21 - artikel 17, nu artikel 21 (overgangsbestemmelser)

På grund af forskellene med hensyn til lovgivning, fremstilling og handel for så vidt angår måle-

instrumentområdet har Rådet fulgt strukturen i den foreslåede ændring, men foretrækker at indføre

forskellige tidshorisonter for at øge anvendeligheden.

Ændring 26 - bilag I, punkt 10.2 (utvetydige resultatangivelser)

Rådet har accepteret substansen af Parlamentets ændring, der tjener et afklarende formål. Det fore-

trækker dog ordene "metrologisk kontrollerede angivelser" i stedet for "første angivelser".

Ændring 27 - bilag I, punkt 10.5 (aflæsning)

Rådet har accepteret Parlamentets ændring i substansen, men ændret affattelsen for at tydeliggøre,

at kunden under alle omstændigheder skal sikres adgang.

2.3. Følgende ændringer er blevet forkastet:

Ændring 5 - betragtning 14 (sikring af, at måleinstrumenter, der ikke opfylder kravene, ikke

markedsføres) - nu betragtning 15

Affattelsen af denne ændring kunne forlede nogle til at tro, at medlemsstaternes forpligtelser ind-

skrænkes. Ændringen blev derfor ikke medtaget af Rådet.

Ændring 9 - artikel 2 (beslutning om fremtidig lovgivning vedr. instrumenter)

Rådet er af den opfattelse, at rettigheder og forpligtelser for de medlemsstater, der ikke fører retlig

metrologisk kontrol med visse typer af instrumenter, er tilstrækkeligt og bedre omhandlet i andre

dele af teksten, f.eks. i den nye betragtning 5 og i artikel 9.
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Ændring 14 og 29 - bilag IV (nu bilag III) og ny artikel 7a - (teknisk dokumentation)

Rådet ser ingen grund til, bestemmelserne i bilag III skal ændres til en særskilt artikel i den disposi-

tive del af teksten, og det foretrækker således, hvad dette angår, at bibeholde strukturen i Kommis-

sionens forslag.

Ændring 16 og 28 - ny artikel 8a og bilag III (nu bilag II)

Rådet kan ikke tilslutte sig, at beskrivelsen af kriterierne for udpegelse af nationale organer flyttes

fra bilagene til den dispositive del (jf. ligeledes begrundelsen vedr. ændring 15).

Ændring 19 - artikel 13, nu artikel 14 (mærkning af hoveddele)

Rådet foretrækker, at bestemmelser om et så vigtigt spørgsmål som underenheder medtages på en

anden måde. Den nye artikel 4 indeholder en generel bestemmelse om, at alle bestemmelser finder

tilsvarende anvendelse på underenheder. Den supplerende bestemmelse i artikel 14, stk. 4, bør der-

for logisk set omhandle elementer, der ikke er underenheder.

Ændring 25 - bilag I, punkt 8.1 (væsentlig påvirkning)

Rådet har undladt at medtage tekstforslaget, da det ikke rent juridisk medfører nogen forbedring.

Tilføjelsen kunne endda føre til misforståelser i retning af, at negativ påvirkning begrænser sig til

"væsentlige" tilfælde og lader det stå åbent at tage stilling til, hvorvidt en påvirkning skal betragtes

som værende væsentlig eller ej.
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3. Vigtige fornyelser i den tekst, som Rådet har udarbejdet

Artikel 4 (ny) - anvendelse på underenheder

Rådet har ved denne artikel gjort det klart, at hvis de væsentlige krav til underenheder er defineret i

de instrumentspecifikke bilag, finder bestemmelserne i den dispositive del tilsvarende anvendelse

på disse underenheder. Således øges direktivets anvendelighed, og man undgår omstændelige  for-

muleringer.

Bilag I - væsentlige krav

Rådet har anlagt en langt mere fleksibel tilgang end den oprindeligt foreslåede med hensyn til

mekaniske og elektromagnetiske klasser og overlader derved flere valgmuligheder og større ansvar

til fabrikanten, hvilket stemmer overens med den nye tilgang. Samtidig har medlemsstaterne mulig-

hed for at tilpasse kravene til deres egne behov under hensyntagen til de forskellige anbringelser af

instrumenterne (inde/ude, fugtighedsgrad, kolde eller varme egne). Parallelt hermed undgås tekni-

ske handelshindringer, idet alle medlemsstater i princippet er forpligtede til at lade lovligt fremstil-

lede og godkendte instrumenter få adgang til markedet i det mindste for så vidt angår visse define-

rede mål i deres eget land; dette anfægter dog ikke de nærmere præciserede bestemmelser i kapit-

lerne om ibrugtagning i de særlige bilag.

Bilag I omfatter også de elementer fra det tidligere bilag II, der er obligatoriske og derfor ikke kan

udelades.

Det tidligere bilag II

Det tidligere bilag II er udgået, idet testprogrammerne hovedsagelig var af vejledende art. De krav,

der betragtes som obligatoriske, er nu indarbejdet i bilag I eller andre dele af direktivet.
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De særlige bilag MI-001 til MI-010 - ajourføring af bestemmelserne efter forelæggelse af

Kommissionens forslag

Siden Kommissionen forelagde sit oprindelige forslag, har det igangværende arbejde inden for
metrologi på det internationale plan og i de organer, der fastsætter standarderne, ført til nye resulta-
ter. Det oprindelige tekstforslag omtalte bl.a. retsakter eller henstillinger fra OIML, der i mellemti-
den selv er blevet ændret.
I det omfang, det har været nødvendigt, og i fuld overensstemmelse med princippet om at gøre
resultaterne af den tekniske udvikling tilgængelige og lette anvendelsen heraf er de instrumentspeci-
fikke bilag blevet ændret, således at de bedre afspejler de væsentlige krav i de dokumenter, der
omhandler standarderne, idet kravene i nogle tilfælde er blevet beskrevet mere generelt. Desuden
har det vist sig nødvendigt at foretage større ændringer af visse elementer, hvortil der ikke fandtes
nogen ajourførte eller ændrede dokumenter vedrørende standarder.

Udeladelse af bilaget om "alkometre til retslig bevisførelse" (tidligere MI-010)
I betragtning af forskellene mellem de juridiske begreber i medlemsstaterne, de forskellige procedu-
rer i forbindelse med registrering og forskellige krav til disse instrumenter, foretrækker Rådet at
udelade denne type instrumenter fra direktivets anvendelsesområde.

4. Konklusion

Rådets fælles holdning er fuldt ud på linje med hovedformålet i Kommissionens forslag. Opstillin-
gen af nogle ensartede retlige rammer for det indre marked for måleinstrumenter og den nødvendige
afklaring af alle de metrologiske krav skal kombineres med målet om at beskytte forbrugerne. Den
opgave, der ligger i at skabe balance mellem de forenklinger, der følger af den nye tilgang, og større
ansvar til fabrikanten samt de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, der tilgodeser samfundets
interesser, må løses - og om nødvendigt styrkes. Rådet har lagt stor vægt på  teknisk forsvarlige og
nutidige løsninger i et dynamisk og skiftende miljø (navnlig hvad angår de instrumentspecifikke
bilag) og på den administrative anvendelighed af bestemmelserne. Direktivet er fortsat fleksibelt for
de medlemsstater, der ikke på nuværende tidspunkt har nogen lovgivning for en bestemt type
instrumenter, men eventuelt måtte ønske at få det senere. Rådet har kunnet acceptere størstedelen af
Parlamentets ændringer, i hvert fald i substansen, i forsøget på at imødekomme Parlamentets
betænkeligheder og følge god lovgivningsskik på en række væsentlige punkter.

________________________
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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 7. juli 2003 (08.07)
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2000/0233 (COD)

11172/03

ENT 120
CODEC 956
OC 451

I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) /Rådet
Tidl. dok. nr.: 9681/03 ENT 89 CODEC 706 OC 305
Komm. forsl. nr.: 11492/00 ENT 125 CODEC 678 - KOM (2000) 566 endelig
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om måleinstrumenter

– Vedtagelse af den fælles holdning
FÆLLES INDSTILLING
Konsultationsfrist: den 21. juli 2003

1. Kommissionen forelagde den 15. september 2000 Rådet et forslag til ovennævnte direktiv på

grundlag af traktatens artikel 95.1

2. I overensstemmelse med traktatens artikel 251 vedtog Europa-Parlamentet sin førstebehand-

lingsudtalelse den 3. juli 2001.2

3. Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 28. februar 2001.3

4. Kommissionen fremlagde et ændret forslag den 6. februar 2002.4

                                                
1 EFT C 62 E af 27.2.2001, s. 1.
2 EFT C 65E af 14.3.2002, s. 34.
3 EFT C 139 af 11.5.2001, s. 4.
4 EFT C 126 E af 28.5.2002, s. 368.
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5. Den 19. maj 2003 nåede Rådet (konkurrenceevne) til politisk enighed om en fælles holdning

vedrørende forslagets tekst.

6. De Faste Repræsentanters Komité opfordres derfor til

− at godkende teksten til den fælles holdning (gennemgået af jurist-lingvisterne), jf. dok.

9681/03 ENT 89 CODEC 706 OC 305

− at godkende udkastet til Rådets begrundelse, jf. dok. 9681/03 ENT 89 CODEC 706

OC 305 ADD 1

− at henstille til Rådet, at det som et A-punkt på en kommende samling vedtager den fæl-

les holdning, som den foreligger i dok. 9681/03 ENT 89 CODEC 706 OC 305 og god-

kender Rådets begrundelse, som den foreligger i dok. 9681/03 ENT 89 CODEC 706 OC

305 ADD 1.

________________________
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2000/0233 (COD)

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit,

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om måleinstrumenter

1. SAGSFORLØB

Fremsendelse af forslaget til Europa-Parlamentet og Rådet
(dokument KOM(2000) 566 endelig – 2000/0233(COD)): 15.9.2000

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse: 28.2.2001

Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: 3.7.2001

Fremsendelse af det ændrede forslag: 6.2.2002

Vedtagelse af den fælles holdning: 22.7.2003

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Formålet med forslaget er at harmonisere de nationale retsregler om måleinstrumenter, som er
underkastet lovbestemt metrologisk kontrol (f.eks. vandmålere, gasmålere, elforbrugsmålere,
benzinpumper, taxametre og målere til udstødningsgas).

Direktivforslaget er baseret på den nye metode. Det fastlægger væsentlige krav, men det
overlades til fabrikanterne og standardiseringsorganerne at fastsætte de tekniske
specifikationer. Desuden kan fabrikanterne vælge mellem de forskellige procedurer for
overensstemmelsesvurdering.

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING

3.1. Generelle bemærkninger

Den fælles holdning er blevet godkendt enstemmigt i Rådet.

Hovedpunkterne i den politiske aftale er, at bilag II udgår, og at bilag MI-010 trækkes tilbage.

Bilag II omhandler frivillige testprogrammer, der, da de hurtigt kan ændre sig under hensyn til
den tekniske udvikling, kan behandles lige så godt ved standardisering, hvilket forenkler
dokumentet og giver et enklere layout og øget klarhed.
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Bilag MI-010 omhandler alkometre, hvis måleresultater anvendes til retslig bevisførelse. Flere
medlemsstater har påpeget, at dette indebærer, at instrumenterne i henhold til den nationale
straffelov skal afprøves af deres nationale myndigheder, og at overensstemmelsesprøvningen
derfor ikke som fastsat i forslaget kan foretages af udpegede organer hvor som helst sted i
Fællesskabet. Hvis en national domstol anfægter rigtigheden af de resultater, et instrument
viser, skal de nationale myndigheder hurtigt tilpasse specifikationerne for de pågældende
instrumenter, så de er overensstemmelse national retspraksis. Det er derfor ikke muligt at
harmonisere de tekniske krav til produktet.

Kommissionen kan derfor tilslutte sig, at bilag II udgår, og at forslaget i bilag MI-010 trækkes
tilbage.

3.2. Virkning af Parlamentets ændringer ved førstebehandlingen

3.2.1. Ændringer, der er overtaget i det ændrede forslag og den fælles holdning

Nedenstående ændringer, visse i ændret form, er blevet overtaget i det ændrede forslag.
Kommissionens forslag er blevet fulgt i den fælles holdning, for så vidt angår følgende
ændringer: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 og 27.

Ændring 1 - betragtning 2 (almene hensyn): Der er tale om en præcisering.

Ændring 2 - ny betragtning 4a (valgmulighedsklausul), nu betragtning 5: Med den nye
betragtning præciseres det, at medlemsstaterne kan vælge fortsat at kræve lovbestemt
metrologisk kontrol af typer af måleinstrumenter. Ordlyden er dog blevet ændret for at undgå
misforståelser om omfanget af medlemsstaternes forpligtelser.

Ændring 3 - ny betragtning 4b (definition af fabrikant), nu betragtning 6: Der er fuld
tilslutning til formålet med denne ændring. En ændring af den foreslåede ordlyd tydeliggør
indholdet i ændringen endnu mere.

Ændring 4 - betragtning 11 (mærkning under produktionsprocessen), nu betragtning 13:
Ændringen er blevet accepteret med en lidt anden ordlyd for i højere grad at tage hensyn til, at
der er tale om en betragtning.

Ændring 6 - artikel 1 (opregning af de instrumentspecifikke bilag): Ændringen er blevet
accepteret, fordi de instrumentspecifikke bilag indeholder obligatoriske bestemmelser, og det
er nyttigt at opregne disse bilag i artikel 1 (sammen med den konsekvensændring, der består i,
at "alkometre til retslig bevisførelse" udgår).

Ændring 7 - artikel 1 (begrundelse for den lovbestemte metrologiske kontrol): Indholdet i
denne ændring er blevet indarbejdet i definitionen af "lovbestemt metrologisk kontrol" i
artikel 3.

Ændring 8 og 9a - artikel 2 (formål og krav): Hele stk. 1 er blevet omskrevet for at gøre
bestemmelsen juridisk korrekt. Som følge af ændring 7 (indarbejdet i artikel 3 i stedet for
artikel 1) har det ikke været muligt at lade hele henvisningen til "lovbestemt metrologisk
kontrol" udgå.

Ændring 10 - artikel 3 (definition af "underenhed"): Indholdet i ændringen er blevet
accepteret med rent redaktionelle ændringer i den foreslåede ordlyd.
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Ændring 11 - artikel 3 (definition af "fabrikant"): Indholdet i ændringen er blevet overtaget,
herunder at lade udtrykket "lovligt" udgå.

Ændring 12 - artikel 3 (definition af godkendt repræsentant): Der er tale om en præcisering.

Ændring 13 - artikel 5, stk. 2 (overensstemmelsesmærkning), nu artikel 6, stk. 2: Mens
Kommissionen havde accepteret ændringen i det ændrede forslag, gik Rådet videre og tillod,
at begge angivne former for mærkning kan påføres under produktionsprocessen. Indsættelsen
af udtrykket "hvis det er berettiget" vil i reglen sikre, at denne fleksible bestemmelse ikke kan
misbruges.

Ændring 15 - artikel 8 (kriterier for udpegning af organer), nu artikel 9: Ændringen er blevet
accepteret, fordi den præciserer, at medlemsstater, som ikke har national lovgivning om et
bestemt måleinstrument, fortsat har ret til at udpege et bemyndiget organ.

Ændring 17 - artikel 12 (opgaver, der varetages af Udvalget for Måleinstrumenter), nu
artikel 13: Den del af ændringen, der tager sigte på at fjerne ændringer i de specifikke bilag
fra de opgaver, der varetages af Udvalget for Måleinstrumenter, er blevet afvist. Indholdet i
ændringen er dog blevet anerkendt ved at skærpe kravet om at høre de berørte parter om
oplysningerne i de specifikke bilag.

Ændring 18 - artikel 13 (mærkning - her: identifikationsnummer), nu artikel 14: Det er blevet
accepteret at lade et punktum udgå, idet bilagene om overensstemmelsesvurdering er tydelige
på dette punkt, og punktummet er derfor overflødig.

Ændring 20 - artikel 14 (tavshedspligt), nu artikel 15: Ændringen er blevet accepteret. Der er
valgt den tilgang, at "tavshedspligt" ikke bliver nævnt i den dispositive del, fordi sådanne
bestemmelser kan give et falsk indtryk af direktivets anvendelsesområde og resultere i
forskellige fortolkninger i de enkelte medlemsstater.

Ændring 21 - artikel 17 (overgangsbestemmelser), nu artikel 21: Kommissionen accepterede
at ændre gyldighedsperioden til 5 år for eksisterende godkendelser af ubegrænset gyldighed,
men Rådet har af hensyn til anvendelsen i praksis foretrukket at behandle alle godkendelser
på samme måde og at bevare en gyldighedsperiode på 10 år for alle eksisterende
godkendelser, dvs. godkendelser, der er gyldige i 10 år, og godkendelser af ubegrænset
gyldighed.

Ændring 22 - bilag I, punkt 5 (angivelse af et nærmere fastlagt tidsrum under overskriften
"holdbarhed"): Indholdet i denne ændring er blevet accepteret og er i overensstemmelse med
det princip i den nye metode, at fabrikanten i højere grad skal ansvarliggøres.

Ændring 23 - bilag I, punkt 6 (pålidelighed): Udtrykket kan udgå som foreslået i ændringen.

Ændring 24 - bilag I, punkt 7.2 (egnethed for den påtænkte bruger): Denne ændring er blevet
accepteret som en forenkling.

Ændring 26 - bilag I, punkt 10.2 (utvetydig angivelse af resultat): Indholdet i denne ændring
er blevet accepteret som en nyttig tydeliggørelse. Rådet har dog foretrukket ordlyden "de
metrologisk kontrollerede angivelser" i stedet for "de første angivelser".

Ændring 27 - bilag I, punkt 10.5 (dataaflæsning): Indholdet i denne ændring er blevet
accepteret, men ordlyden er blevet ændret for at præcisere, at forbrugeren under alle
omstændigheder bør have adgang til oplysningerne.
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3.2.2. Ændringer, der er overtaget i det ændrede forslag, men afvist i den fælles holdning

Ændring 19 og 25 blev overtaget i det ændrede forslag, men er ikke overtaget som såclan i
den fælles holdning.

Ændring 19 - artikel 13 (mærkning på hoveddelen), nu artikel 14: Den nye artikel 4
indeholder en generel bestemmelse om, at alle bestemmelser bør finde tilsvarende anvendelse
på underenheder. Logisk set bør den supplerende bestemmelse i artikel 14, stk. 4, vedrøre de
elementer, der ikke er underenheder.

Ændring 25 - bilag I, punkt 8.1 (væsentlig påvirkning): Den største del af denne ændring er
blevet accepteret indholdsmæssigt. Udtrykket "væsentligt" er dog ikke blevet overtaget, da det
kunne føre til den misforståelse, at den negative påvirkning var begrænset til "væsentlige"
sager, og at det ikke var afgjort, hvornår en påvirkning skal betragtes som væsentlig eller ej.

3.2.3. Ændringer, der er afvist i det ændrede forslag og den fælles holdning

Ændring 5, 9b, 14, 16, 28 og 29 blev afvist af Kommissionen i det ændrede forslag og er
heller ikke overtaget i den fælles holdning.

Ændring 5 - betragtning 14 (forhindring af, at måleinstrumenter, der ikke opfylder kravene,
markedsføres), nu betragtning 15: Ændringen er blevet afvist, fordi den kunne give det
fejlagtige indtryk, at omfanget af medlemsstaternes forpligtelser begrænses.

Ændring 9b - artikel 2 (beslutning om en fremtidig regulering af måleinstrumenter):
Rettigheder og pligter for medlemsstater, der ikke underkaster visse typer måleinstrumenter
lovbestemt metrologisk kontrol, er bedre og tilstrækkeligt beskrevet i andre dele af teksten,
f.eks. i den nye betragtning 5 og i artikel 9.

Ændring 14 og 29 - bilag IV (nu bilag III) og ny artikel 7a - (teknisk dokumentation): Der er
ingen god grund til at flytte bestemmelserne i bilag III til en særskilt artikel i den dispositive
del, og Rådet har derfor foretrukket at fastholde opbygningen i Kommissionens forslag i så
henseende.

Ændring 16 og 28 - ny artikel 8a og bilag III (nu bilag II): Der er ikke grundlag for som
foreslået i disse ændringer at flytte kriterierne for udpegningen af nationale organer fra
bilagene til den dispositive del.

3.3. Andre ændringer

De øvrige ændringer i den fælles holdning er af mindre betydning og tager primært sigte på
omrokering mht. visse artikler, så der tages bedre hensyn til den nuværende praksis i
forskrifterne efter den nye metode, men ikke på at foretage indholdsmæssige ændringer. Dette
gælder også for ændringerne i bilagene.

Ændringer af betragtningerne og artiklerne

De mere detaljerede ændringer af Kommissionens ændrede forslag vedrører følgende
betragtninger og artikler.
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Betragtningerne er ændret som følger:

� Der er indsat en ny betragtning (9) for at tage hensyn til forskelle i de klimatiske forhold
og forskellige niveauer for forbrugerbeskyttelse.

� De to betragtninger om standardisering er samlet i én enkelt betragtning (10).

� Betragtningen om markedsovervågning er opdelt i to betragtninger (15 og 16).

� Der er indsat en ny betragtning (18), hvori der henvises til eventuel national kontrol med
måleinstrumenter, der allerede er taget i brug.

� Der er indsat en ny betragtning (19) med en beskrivelse af den gængse praksis for
arbejdsgrupper i udvalget.

I artikel 3 (definitioner) er definitionen af "underenhed" (b) begrænset til de underenheder,
der er angivet i de instrumentspecifikke bilag, og definitionen af "fabrikant" (d) er forenklet.

Artikel 4 (tidligere artikel 4, stk. 3) omhandler direktivets anvendelse på underenheder.

Artikel 5 (tidligere artikel 4, stk. 1) indeholder en ny standardbestemmelse om sprog.

De efterfølgende artikler nummereres i overensstemmelse hermed et nummer højere.

Artikel 7, stk. 3, (tidligere artikel 6, stk. 3) er begrænset således, at medlemsstaterne kun kan
vedtage bestemmelser om "ibrugtagning" af måleinstrumenter, når det er begrundet i
klimatiske forhold.

I artikel 7, stk. 4, (tidligere nævnt i MI-bilagene under overskriften "Ibrugtagning") præciseres
det nu, på hvilke betingelser medlemsstaterne kan fastlægge forskellige nøjagtighedsklasser
til særlig anvendelse. Alle instrumentklasser skal have et eller flere anvendelsesområder i
hver enkelt medlemsstat, således at der er et marked i EU for hver klasse.

I artikel 7 (tidligere artikel 6) udgår det tidligere stk. 4 om offentlige virksomheder eller
monopolvirksomheder i forsyningssektoren, da det ikke kun vedrører måleinstrumenter, og
der er i stk. 5 indsat en standardbestemmelse om behandlingen af instrumenter til
udstillingsformål.

Der er indsat en standardbestemmelse om sprog i artikel 8 om overensstemmelsesvurdering
(tidligere artikel 7).

Der er i artikel 10 indsat et nyt stk. 3 om, at fabrikanten kan vælge at anvende enhver teknisk
løsning, som opfylder de væsentlige krav. Det nye stk. 4 i artikel 10 omhandler resultaterne af
de holdbarhedsprøver, der nævnes i den tekniske dokumentation.

Artikel 12, stk. 5, er indsat for at sikre, at de interesserede parter er fuldt orienterede om
eventuelle foranstaltninger, som Udvalget for Måleinstrumenter påtænker at træffe.

Artikel 13, stk. 4, er indsat for at gøre det relevante arbejde i OIML mere gennemsigtigt for de
interesserede parter på nationalt plan.
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I artikel 15 er medlemsstaternes forpligtelse til at udføre en passende markedsovervågning
(stk. 1) genindsat. De enkelte punkter i det administrative samarbejde tilsynsmyndighederne
imellem opregnes (stk. 2).

Artikel 17 (tidligere artikel 14) omhandler uberettiget mærkning.

I den nye artikel 19 nævnes medlemsstaternes mulighed for at kræve, at måleinstrumenter, der
er underlagt lovbestemt metrologisk kontrol, fortsat opfylder relevante krav, når de er taget i
brug.

I artikel 20 ophæves direktiv 75/33/EØF (koldtvandsmålere) kun, for så vidt angår
vandmålere til måling af rent vand.

Der er indsat en ny artikel 23, i henhold til hvilken der efter syv år skal aflægges rapport om
anvendelsesområdet for og gennemførelsen af direktivet.

Ændringer i bilagene

I bilag I (væsentlige krav) er definitionen af direkte salgstransaktioner (for hvilke der ikke er
præcedens i gældende fællesskabsret) forbedret, og der er indsat en definition af klimatisk
miljø og forsyningsvirksomhed.

Den indviklede tidligere tabel 1 er erstattet med en enklere tabel, der kun vedrører det
klimatiske miljø, og den elektromagnetiske klasse E3 er indsat.

Under krav 1.4 er der indsat regler for testning. Reglerne for testning for omgivende
luftfugtighed var fastsat i punkt 3.2 i det tidligere bilag II.

Under krav 7.6 er der indsat en bestemmelse om kontrol med "ibrugtagning", som er en følge
af, at der er indsat en ny artikel 19.

Mærkningskravene i krav 9 er skærpet.

Det tidligere bilag II udgår, og bestemmelserne om holdbarhedsprøver er - hvor det er fundet
nødvendigt - overtaget i de instrumentspecifikke bilag (MI-00x).

I bilag II (tidligere bilag III) er der indsat en bestemmelse i punkt 6 med et krav om, at
lederens vederlag skal være uafhængigt af resultaterne af de opgaver, der udføres.

I bilag III (tidligere bilag IV) er de enkelte punkter i den tekniske dokumentation udvidet.

I bilag MI-001 er der i punkt 7.2 indsat en holdbarhedsprøve for vandmålere. Bestemmelsen
om ibrugtagning er forenklet, så den afspejler, at der ikke er nogen klasser, medlemsstaterne
kan henvise til.

I bilag MI-002 er der i punkt 4 indsat en holdbarhedsprøve for gasmålere. Der er indsat krav
til volumenkonverteringsenheder, som ofte anvendes.

I bilag MI-003 udgår transformatorer, og teksten er forenklet.

I bilag MI-004 er der indsat en ny klasse 1 vedrørende varmeenergimålere, som kan anvendes
i medlemsstater, der ikke kræver lovbestemt metrologisk kontrol. Der er i punkt 5 indsat en
holdbarhedsprøve for varmeenergimålere.
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4. KONKLUSION

Kommissionen kan tilslutte sig de foreslåede ændringer af forslaget, fordi den fælles holdning
ikke indebærer nogen grundlæggende ændring af forslaget.
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