
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
1999 �

���

�

�
���

�
�

� 2004

Έγγραφο συνόδου

C5-0417/2003
2000/0233(COD)

EL
02/09/2003

Κοινή θέση
ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα
όργανα µετρήσεων

Έγγρ.  9681/4/03
                     11172/03

SEC(2003)0939

EL EL





9681/4/03 REV 4 ZAC/ek,nk 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙ-001 DG C I    EL

ΠΑPAΡΤΗΜΑ ΜΙ-001

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ

Στα υδρόµετρα που προορίζονται για τη µέτρηση του όγκου καθαρού, ψυχρού ή θερµού νερού για

οικιακή, εµπορική και ελαφρά βιοµηχανική χρήση, έχουν εφαρµογή οι οικείες απαιτήσεις του

Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος και οι διαδικασίες

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα.

Ορισµοί

Υδρόµετρο

Όργανο σχεδιασµένο για τη µέτρηση, την αποθήκευση σε µνήµη και την απεικόνιση του όγκου

νερού που διέρχεται από το µορφοτροπέα µετρήσεων στις συνθήκες της µέτρησης.

Ελάχιστη παροχή (Q1)

Η κατώτατη παροχή στην οποία το υδρόµετρο παρέχει ενδείξεις που πληρούν τις σχετικές µε το

µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα απαιτήσεις.

Μεταβατική παροχή (Q2)

Ως «µεταβατική παροχή» νοείται η τιµή παροχής µεταξύ της µόνιµης και της ελάχιστης παροχής, η

οποία διαιρεί το πεδίο τιµών παροχής σε δύο ζώνες, την «ανώτερη ζώνη» και την «κατώτερη

ζώνη». Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα.
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Μόνιµη παροχή (Q3)

Η ανώτατη παροχή στην οποία το υδρόµετρο λειτουργεί ικανοποιητικά σε κανονικές συνθήκες

χρήσης, δηλαδή σε συνθήκες σταθερής ή διακεκοµµένης ροής.

Παροχή υπερφόρτισης (Q4)

Ως «παροχή υπερφόρτισης» νοείται η ανώτατη παροχή στην οποία ο µετρητής λειτουργεί

ικανοποιητικά για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, χωρίς να υποστεί φθορά.

Ειδικές Απαιτήσεις

Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας

Ο κατασκευαστής καθορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου και ειδικότερα :

1. Το πεδίο τιµών παροχής του νερού.

Οι τιµές το πεδίου τιµών παροχής πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους :

Q3/Q1 ≥ 10

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

Για µία πενταετία από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, ο λόγος Q2/Q1

µπορεί να είναι ίσος προς 1,5, 2,5, 4 ή 6,3.
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2. Το πεδίο τιµών θερµοκρασίας του νερού.

Οι τιµές του πεδίου τιµών θερµοκρασίας πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους :

από 0,1°C έως τουλάχιστον 30°C ή

από 30°C έως µία υψηλή θερµοκρασία, τουλάχιστον 90°C.

Ο µετρητής µπορεί να είναι σχεδιασµένος για να λειτουργεί και στις δύο ανωτέρω περιοχές.

3. Tο πεδίο τιµών σχετικής πίεσης του νερού, που πρέπει να εκτείνεται από 0,3 bar έως

τουλάχιστον 10 bar στην Q 3.

4. Για το τροφοδοτικό ισχύος : την ονοµαστική τάση AC ή/και τα όρια παροχής DC.

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

5. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα, θετικό ή αρνητικό, στον όγκο που αντιστοιχεί σε τιµές

παροχής µεταξύ της µεταβατικής παροχής (Q2) (συµπεριλαµβανοµένης) και της παροχής

υπερφόρτισης (Q4) είναι :

2% προκειµένου για νερό θερµοκρασίας ≤ 30°C,

3% προκειµένου για νερό θερµοκρασίας > 30°C

6. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα, θετικό ή αρνητικό, στον όγκο που αντιστοιχεί σε τιµές

παροχής µεταξύ της ελάχιστης παροχής (Q1) και της µεταβατικής παροχής (Q2) (µη

συµπεριλαµβανοµένης) είναι 5%, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία του νερού.
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Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών

7.1. Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση

7.1.1.Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στα υδρόµετρα είναι τέτοια ώστε :

- η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή

µεταβολής που ορίζεται στο σηµείο 8.1.4 ή

- η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης είναι τέτοια ώστε να µην µπορεί να

εκληφθεί ως έγκυρο αποτέλεσµα, όπως µια στιγµιαία διακύµανση που δεν µπορεί να

εκληφθεί, να αποθηκευθεί σε µνήµη ή να µεταδοθεί ως αποτέλεσµα της µέτρησης.

7.1.2.Μετά την έκθεσή του σε ηλεκτροµαγνητική διαταραχή, το υδρόµετρο πρέπει :

- να επανέρχεται στη λειτουργία του εντός του µεγίστου επιτρεπτού σφάλµατος, και

- να έχει διαφυλάξει όλες του τις λειτουργίες µέτρησης, και

- να επιτρέπει την ανάκτηση όλων των δεδοµένων από µετρήσεις που ήταν διαθέσιµα

ακριβώς πριν από την εµφάνιση της διαταραχής.
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7.1.3 Η κρίσιµη τιµή µεταβολής ισούται µε την µικρότερη από τις δύο ακόλουθες τιµές :

- του όγκου που αντιστοιχεί στο ήµισυ του µεγέθους του µέγιστου επιτρεπτού σφάλµατος

στην ανώτερη ζώνη του µετρηθέντος όγκου,

- του όγκου που αντιστοιχεί στο µέγιστο επιτρεπτό σφάλµα στον όγκο που αντιστοιχεί

στην παροχή Q3 επί ένα πρώτο λεπτό.

7.2. Αντοχή στο χρόνο

Μετά τη διενέργεια κατάλληλης δοκιµής, κατά την οποία λαµβάνεται υπόψη η χρονική

περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια :

7.2.1.Η διακύµανση του αποτελέσµατος της µέτρησης µετά τη δοκιµή αντοχής στο χρόνο σε

σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα της µέτρησης δεν υπερβαίνει :

- το 3% του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q1

συµπεριλαµβανοµένης και Q2 µη συµπεριλαµβανοµένης,

- το 1,5% του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q2

συµπεριλαµβανοµένης και Q4 συµπεριλαµβανοµένης.

7.2.2.Το σφάλµα της ένδειξης του µετρούµενου όγκου µετά τη δοκιµή αντοχής στο χρόνο δεν

υπερβαίνει :

- το +/- 6% του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q1

συµπεριλαµβανοµένης και Q2 µη συµπεριλαµβανοµένης,
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- το +/- 2,5% του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q2

συµπεριλαµβανοµένης και Q4 συµπεριλαµβανοµένης, στην περίπτωση των υδροµέτρων

που προορίζονται για τη µέτρηση νερού θερµοκρασίας µεταξύ 0,1°C και 30°C,

- το +/- 3,5% του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q2

συµπεριλαµβανοµένης και Q4 συµπεριλαµβανοµένης, στην περίπτωση των υδροµέτρων

που προορίζονται για τη µέτρηση νερού θερµοκρασίας µεταξύ 30°C and 90°C.

Καταλληλότητα

8.1. Ο µετρητής είναι ικανός να λειτουργεί εγκατεστηµένος σε οποιαδήποτε θέση, εκτός σαφών

αντίθετων υποδείξεων στη σήµανσή του.

8.2. Ο κατασκευαστής προσδιορίζει αν ο µετρητής, είναι σχεδιασµένος να µετρά την αντίστροφη

ροή. Εάν ναι, ο όγκος της αντίστροφης ροής είτε αφαιρείται από το συγκεντρωτικό όγκο είτε

καταγράφεται χωριστά. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα είναι το ίδιο, τόσο για την ευθεία

όσο και για την αντίστροφη ροή.

Τα υδρόµετρα που δεν είναι σχεδιασµένα να µετρούν αντίστροφη ροή είτε εµποδίζουν την

αντίστροφη ροή είτε ανταπεξέρχονται σε τυχαία αντίστροφη ροή χωρίς καµία επιδείνωση ή

µεταβολή των µετρολογικών ιδιοτήτων τους.

Μονάδες µέτρησης

9. Ο µετρούµενος όγκος απεικονίζεται σε κυβικά µέτρα.



9681/4/03 REV 4 ZAC/ek,nk 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙ-001 DG C I    EL

Έναρξη χρήσης

10. Το κράτος µέλος διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 καθορίζονται από

τον διανοµέα ή το πρόσωπο που είναι νοµικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση του µετρητή,

έτσι ώστε ο µετρητής να είναι κατάλληλος για την ακριβή µέτρηση της προβλεπόµενης ή της

προβλεπτής κατανάλωσης.

Εκτίµηση της συµµόρφωσης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι :

Β+ΣΤ ή Β+∆ ή Η1.

________________________
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ΠΑPAΡΤΗΜΑ ΜΙ-002

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΓΚΟΥ

Στους µετρητές αερίου και τις διατάξεις αναγωγής όγκου που ορίζονται κατωτέρω και

προορίζονται για οικιακή, εµπορική και ελαφρά βιοµηχανική χρήση, έχουν εφαρµογή οι σχετικές

απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος και οι

διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα.

Ορισµοί

Μετρητής αερίου

Όργανο σχεδιασµένο για τη µέτρηση, την αποθήκευση σε µνήµη και την απεικόνιση της ποσότητας

καυσίµου αερίου (όγκου ή µάζας) που διέρχεται από αυτό.

∆ιάταξη αναγωγής

∆ιάταξη µε την οποία είναι εφοδιασµένος ο µετρητής αερίου και η οποία µετατρέπει αυτόµατα την

ποσότητα που µετριέται στις συνθήκες της µέτρησης σε ποσότητα στις βασικές συνθήκες.

Ελάχιστη παροχή (Qmin)

Η κατώτατη παροχή στην οποία ο µετρητής αερίου παρέχει ενδείξεις που πληρούν τις σχετικές µε

το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα απαιτήσεις.
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Μέγιστη παροχή (Qmax)

Η ανώτατη παροχή στην οποία ο µετρητής αερίου παρέχει ενδείξεις που πληρούν τις σχετικές µε το

µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα απαιτήσεις.

Μεταβατική παροχή (Qt)

Ως «µεταβατική παροχή» νοείται η τιµή παροχής µεταξύ της µέγιστης και της ελάχιστης παροχής,

η οποία διαιρεί το πεδίο τιµών παροχής σε δύο ζώνες, την «ανώτερη ζώνη» και την «κατώτερη

ζώνη». Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα.

Παροχή υπερφόρτισης (Qr)

Ως «παροχή υπερφόρτισης» νοείται η ανώτατη παροχή στην οποία ο µετρητής λειτουργεί

ικανοποιητικά για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, χωρίς να υποστεί φθορά.

Βασικές συνθήκες

Οι καθορισµένες συνθήκες στις οποίες ανάγεται η µετρούµενη ποσότητα ρευστού.
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ΜΕΡΟΣ 1 - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

1. Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας

Ο κατασκευαστής καθορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του µετρητή αερίου

λαµβάνοντας υπόψη :

1.1. Το πεδίο τιµών της παροχής του αερίου πληροί τουλάχιστον τους ακόλουθους όρους :

Κλάση Qmax /Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax

1,5 ≥ 150 ≥ 10 1,2

1,0 ≥ 20 ≥ 5 1,2

1.2. Το πεδίο τιµών θερµοκρασίας του αερίου, µε ελάχιστη περιοχή 40°C.

1.3. Τις συνθήκες που αφορούν το αέριο καύσιµο.

Το όργανο είναι σχεδιασµένο για την κλίµακα αερίων και τιµών πίεσης παροχής της χώρας

προορισµού. Πιο συγκεκριµένα, ο κατασκευαστής προσδιορίζει :

- την οικογένεια ή οµάδα αερίων,

- τη µέγιστη πίεση λειτουργίας.

1.4. Ελάχιστη περιοχή θερµοκρασίας 50°C όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον.
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1.5. Για το τροφοδοτικό ισχύος : την ονοµαστική τάση AC ή/και τα όρια παροχής DC.

2. Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

2.1. Μετρητές αερίου που αναγράφουν τον όγκο στις συνθήκες µέτρησης ή τη µάζα

Κλάση 1,5 1.0

Qmin ≤ Q < Qt 3% 2%

Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5% 1%

Πίνακας 1

Όταν τα σφάλµατα στην περιοχή µεταξύ Qt και Qmax έχουν όλα το ίδιο πρόσηµο, κανένα δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 1% για την κλάση 1,5 και το 0,5% για την κλάση 1.0.

2.2. Στην περίπτωση των µετρητών αερίου µε αναγωγή της θερµοκρασίας, που δείχνουν µόνο τον

ανοιγµένο όγκο, το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του µετρητή προσαυξάνεται κατά 0,5% σε

µια περιοχή εκτεινόµενη συµµετρικά 30°C εκατέρωθεν µιας θερµοκρασίας µεταξύ 15°C και

25°C, την οποία καθορίζει ο κατασκευαστής. Εκτός της περιοχής αυτής, επιτρέπεται

πρόσθετη αύξηση κατά 0,5% για κάθε 10°C.
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3. Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών

3.1. Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση

3.1.1.Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στους µετρητές αερίου ή στις διατάξεις

αναγωγής όγκου είναι τέτοια ώστε :

= η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή

µεταβολής που ορίζεται στην παράγραφο 3.1.3, ή

= η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης είναι τέτοια ώστε να µην µπορεί να

εκληφθεί ως έγκυρο αποτέλεσµα, όπως µια στιγµιαία διακύµανση που δεν µπορεί να

εκληφθεί, να αποθηκευθεί σε µνήµη ή να µεταδοθεί ως αποτέλεσµα της µέτρησης.

3.1.2 Μετά την έκθεσή του σε διαταραχή, ο µετρητής αερίου πρέπει :

- να επανέρχεται στη λειτουργία του εντός των ορίων του µεγίστου επιτρεπόµενου

σφάλµατος και

- να έχει διαφυλάξει όλες του τις λειτουργίες µέτρησης και

- να επιτρέπει την ανάκτηση όλων των δεδοµένων από µετρήσεις που ήταν διαθέσιµα

ακριβώς πριν από την εµφάνιση της διαταραχής.

3.1.3. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής ισούται µε τη µικρότερη από τις δύο ακόλουθες τιµές :

- της ποσότητας που αντιστοιχεί στο ήµισυ του µεγέθους του µέγιστου επιτρεπόµενου

σφάλµατος στην ανώτερη ζώνη του µετρηθέντος όγκου,

- της ποσότητας που αντιστοιχεί στο µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα της ποσότητας που

αντιστοιχεί στην µέγιστη παροχή επί ένα πρώτο λεπτό.
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3.2. Επίδραση των διαταράξεων ροής (πριν ή µετά τον µετρητή)

Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις εγκατάστασης που προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή, η

επενέργεια των διαταράξεων της ροής δεν υπερβαίνει το εν τρίτο του µέγιστου επιτρεπόµενου

σφάλµατος.

4. Αντοχή στο χρόνο

Μετά τη διενέργεια κατάλληλης δοκιµής, κατά την οποία λαµβάνεται υπόψη η χρονική

περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια :

4.1. Μετρητές κλάσης 1.5

4.1.1. Η διακύµανση του αποτελέσµατος της µέτρησης µετά τη δοκιµή αντοχής στο χρόνο σε

σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα της µέτρησης δεν υπερβαίνει το 2% του

αποτελέσµατος µέτρησης, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Qt και Qmax.

4.1.2. Το σφάλµα της ένδειξης µετά τη δοκιµή αντοχής στο χρόνο δεν υπερβαίνει το διπλάσιο

του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που αναφέρεται στο τµήµα 2.

4.2. Μετρητές κλάσης 1.0

4.2.1. Η διακύµανση του αποτελέσµατος της µέτρησης µετά τη δοκιµή αντοχής στο χρόνο σε

σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα της µέτρησης δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του

µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που αναφέρεται στο τµήµα 2.

4.2.2. Το σφάλµα της ένδειξης µετά τη δοκιµή αντοχής στο χρόνο δεν υπερβαίνει το µέγιστο

επιτρεπόµενο σφάλµα που αναφέρεται στο τµήµα 2.
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5. Καταλληλότητα

5.1. Οι µετρητές αερίων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (AC ή DC) είναι

εφοδιασµένοι µε τροφοδοτικό ισχύος έκτακτης ανάγκης ή άλλο µέσο για να εξασφαλίζεται η

διαφύλαξη όλων των λειτουργιών µέτρησης σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής

ηλεκτρικής ισχύος.

5.2. Οι πηγές ισχύος αποκλειστικής χρήσης έχουν τουλάχιστον πενταετή διάρκεια ζωής. Μετά την

πάροδο του 90% της διάρκειας ζωής τους πρέπει να εµφανίζεται κατάλληλη προειδοποίηση.

5.3. Οι διατάξεις απεικόνισης των ενδείξεων διαθέτουν επαρκή αριθµό ψηφίων, ώστε να

εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα που έχει διέλθει κατά τη διάρκεια 8000 ωρών σε Qmax δεν

επαναφέρει τα ψηφία στην αρχική τους τιµή.

5.4. Ο µετρητής αερίων είναι ικανός να λειτουργεί εγκατεστηµένος σε οποιαδήποτε θέση

υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή στις οδηγίες εγκατάστασής του.

5.5. Ο µετρητής αερίων διαθέτει διάταξη δοκιµής η οποία επιτρέπει τη διεξαγωγή δοκιµών σε

λογικό χρονικό διάστηµα.

5.6. Ο µετρητής αερίων ευρίσκεται εντός των ορίων του µέγιστου επιτρεπτού σφάλµατος σε κάθε

κατεύθυνση ροής ή µόνον στην κατεύθυνση της ροής, όταν αυτό αναγράφεται σαφώς.
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6. Μονάδες

Η µετρούµενη ποσότητα απεικονίζεται σε κυβικά µέτρα µε το σύµβολο m3 ή σε χιλιόγραµµα

µε το σύµβολο kg.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΓΚΟΥ

Μια διάταξη αναγωγής όγκου αποτελεί υποσύστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 3 ορισµός β), δεύτερη

περίπτωση.

Για τις διατάξεις αναγωγής όγκου, ισχύουν οι βασικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται για τους

µετρητές αερίων, εφόσον τυγχάνουν εφαρµογής. Επιπρόσθετα, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις :

7. Βασικοί όροι για τις ανηγµένες ποσότητες

Οι βασικοί όροι για τις ανηγµένες ποσότητες καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

8. Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

- 0,5% σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20°C +/- 3°C, υγρασία περιβάλλοντος

60% +/-15%, ονοµαστικές τιµές για την παροχή ενέργειας,

- 0,7% για διατάξεις αναγωγής θερµότητας σε ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας,

- 1% για άλλες διατάξεις αναγωγής σε ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας.

Σηµείωση : Το σφάλµα του µετρητή αερίων δεν λαµβάνεται υπόψη.
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9. Καταλληλότητα

9.1. Οι ηλεκτρονικές διατάξεις αναγωγής είναι ικανές να διακρίνουν αν λειτουργούν εκτός της ή

των περιοχών λειτουργίας που καθορίζει ο κατασκευαστής για παραµέτρους που είναι

σηµαντικές για την ακρίβεια των µετρήσεων. Σε µια τέτοια περίπτωση, η διάταξη αναγωγής

πρέπει να παύει να ολοκληρώνει την ανηγµένη ποσότητα αλλά µπορεί να αθροίζει χωριστά

τις ποσότητες που ανάγει κατά το χρονικό διάστηµα που λειτουργεί εκτός της ή των περιοχών

λειτουργίας.

9.2. Οι ηλεκτρονικές διατάξεις αναγωγής είναι ικανές να εµφανίζουν όλα τα σχετικά δεδοµένα

της µέτρησης χωρίς πρόσθετο εξοπλισµό.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

10. (α) Όταν ένα κράτος µέλος επιβάλλει µέτρηση οικιακής χρήσης, επιτρέπει την

πραγµατοποίηση της µέτρησης από οποιοδήποτε όργανο της κλάσης 1,5, και από

όργανα της κλάσης 1,0 των οποίων ο λόγος Qmax/Qmin είναι τουλάχιστον 150.

(β) Όταν ένα κράτος µέλος επιβάλλει µέτρηση για χρήση στο εµπόριο ή στην ελαφρά

βιοµηχανία, επιτρέπει την πραγµατοποίηση της µέτρησης από οποιοδήποτε όργανο της

κλάσης 1,5.
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(γ) Όσον αφορά τις απαιτήσεις των σηµείων 1,2 και 1,3 ανωτέρω, τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι οι ιδιότητες ορίζονται από τον διανοµέα ή το πρόσωπο που είναι

νοµικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση του µετρητή, ώστε ο µετρητής να είναι

κατάλληλος για την ακριβή µέτρηση της προβλεπόµενης ή της προβλεπτής

κατανάλωσης.

Εκτίµηση της συµµόρφωσης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 7 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι :

Β+ΣΤ ή Β+∆ ή Η1.

________________________
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ΠΑPAΡΤΗΜΑ ΜΙ-003

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στους µετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή, εµπορική και ελαφρά βιοµηχανική

χρήση, έχουν εφαρµογή οι οικείες απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του

παρόντος Παραρτήµατος και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται

στο παρόν Παράρτηµα.

Σηµείωση: Οι µετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό

µε εξωτερικούς µετασχηµατιστές οργάνων, ανάλογα µε την τεχνική µέτρησης που εφαρµόζεται.

Πάντως, το παρόν Παράρτηµα καλύπτει µόνον µετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας και όχι

µετασχηµατιστές οργάνων.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «µετρητής ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας» νοείται µια διάταξη, η οποία µετρά την ενεργό

ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα κύκλωµα.

I = η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει το µετρητή,

In = η οριζόµενη ένταση αναφοράς για την οποία έχει σχεδιαστεί ο µετρητής ο οποίος 

λειτουργεί µέσω µετασχηµατιστή,

Ist = η ελάχιστη δηλωµένη τιµή της Ι, στην οποία ο µετρητής µετρά την ενεργό ηλεκτρική 

ενέργεια µε συντελεστή ισχύος τη µονάδα (πολυφασικοί µετρητές µε συµµετρικό 

φορτίο),
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Imin = η τιµή της Ι, πάνω από την οποία το σφάλµα περικλείεται εντός των µέγιστων

επιτρεπόµενων σφαλµάτων (πολυφασικοί µετρητές µε συµµετρικό φορτίο),

Itr = η τιµή της Ι, πάνω από την οποία το σφάλµα περικλείεται εντός των µικρότερων

µέγιστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων που αντιστοιχούν στο δείκτη κλάσης του

µετρητή,

Imax = η µέγιστη τιµή της Ι για την οποία το σφάλµα περικλείεται εντός των µέγιστων

επιτρεπόµενων ορίων,

U = η τάση τροφοδοσίας του µετρητή,

Un = η οριζόµενη τάση αναφοράς,

f = η συχνότητα της τάσης που παρέχεται στον µετρητή,

fn = η οριζόµενη συχνότητα αναφοράς,

PF = ο συντελεστής ισχύος = συν φ = συνηµίτονο της διαφοράς φάσης φ µεταξύ I

και U,

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Ακρίβεια

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει την κλάση του µετρητή. Οι κλάσεις καθορίζονται ως :

Κλάση Α, Κλάση Β και Κλάση Γ.
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2. Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του µετρητή και κυρίως :

Τις τιµές fn, Un, In, Ist, Imin, Itr και Imax που ισχύουν για τον µετρητή. Για τις οριζόµενες τιµές

ρεύµατος ο µετρητής πληροί τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στον Πίνακα 1.

Κλάση Α Κλάση Β Κλάση Γ

Για απευθείας συνδεδεµένους µετρητές

Ιst ≤ 0,05 ⋅ Itr ≤ 0,04 ⋅ Itr ≤ 0,04 ⋅ Itr

Ιmin ≤ 0,5 ⋅ Itr ≤ 0,5 ⋅ Itr ≤ 0,3 ⋅ Itr

Ιmax ≥ 50 ⋅ Itr ≥ 50 ⋅ Itr ≥ 50 ⋅ Itr

Για µετρητές που λειτουργούν µέσω µετασχηµατιστή

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

Ιmin ≤ 0,4 ⋅ Itr ≤ 0,2 ⋅ Itr *) ≤ 0,2 ⋅ Itr

Ιn = 20 ⋅ Itr = 20 ⋅ Itr = 20 ⋅ Itr

Ιmax ≥ 1,2 ⋅ In ≥ 1,2 ⋅ In ≥ 1,2 ⋅ In

*) Για τους ηλεκτροµηχανικούς µετρητές κλάσης Β, ισχύει Ιmin ≤ 0,4 Ιn.

Πίνακας 1

Τα πεδία τιµών τάσης, συχνότητας και συντελεστή ισχύος εντός των οποίων ο µετρητής

πληροί το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα που καθορίζεται στον Πίνακα 2 του παρόντος

Παραρτήµατος. Τα πεδία αυτά ανταποκρίνονται στα τυπικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρισµού

που παρέχεται από τα συστήµατα δηµόσιας διανοµής π.χ. τάση και συχνότητα.
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Τα πεδία τάσης και συχνότητας είναι τουλάχιστον :

0,9 Un ≤ U ≤ 1,1 · Un

0,98 fn ≤ f ≤ 1,02 · fn

Συντελεστής ισχύος τουλάχιστον από συν φ =0,5 επαγωγικό έως συν φ = 0,8 χωρητικό.

3. Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

Οι επιπτώσεις των διαφόρων µετρητέων µεγεθών και επιδρώντων µεγεθών (α, β, γ, �)

εκτιµώνται χωριστά, ενώ όλα τα άλλα µετρητέα µεγέθη και επιδρώντα µεγέθη διατηρούνται

σχετικώς σταθερά στις τιµές αναφοράς τους. Το σφάλµα µέτρησης, το οποίο δεν πρέπει να

υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπτό σφάλµα που αναφέρεται στον Πίνακα 2, υπολογίζεται ως :

Σφάλµα µέτρησης = √ α2 + β2 +γ2 �
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Όταν ο µετρητής λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα µε κυµαινόµενο φορτίο τα ποσοστιαία

σφάλµατα δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον Πίνακα 2.

Θερµοκρασίες

λειτουργίας

Θερµοκρασίες

λειτουργίας

Θερµοκρασίες

λειτουργίας

Θερµοκρασίες

λειτουργίας

+5°C � +30°C

-10°C � +5°C

ή

+30°C � +40°C

-25°C � -10°C

ή

+40°C � +55°C

-40°C � -25°C

ή

+55°C � +70°C

Κλάση µετρητή A B C A B C A B C A B C

Μονοφασικοί µετρητές, πολυφασικοί µετρητές εάν λειτουργούν µε συµµετρικά φορτία

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

Ιtr ≤ I ≤ Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5

Πολυφασικοί µετρητές, εάν λειτουργούν µε µονοφασικό φορτίο

Itr ≤ I ≤ Imax, βλέπε εξαίρεση

κατωτέρω
4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2

Για ηλεκτροµηχανικούς πολυφασικούς µετρητές το πεδίο τιµών του ρεύµατος για µονοφασικό φορτίο περιορίζεται

σε 5Itr ≤ I ≤ Imax.

Πίνακας 2 - Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα σε ποσοστό επί τοις εκατό σε ονοµαστικές συνθήκες

λειτουργίας και καθορισµένα επίπεδα φορτίου ηλεκτρικού ρεύµατος και θερµοκρασία λειτουργίας.

Όταν ο µετρητής λειτουργεί σε διαφορετικά πεδία θερµοκρασίας εφαρµόζονται οι αντίστοιχες τιµές

µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος.

4. Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών

4.1. Γενικά

Λόγω του γεγονότος ότι οι µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας είναι απευθείας συνδεδεµένοι στην

παροχή ρεύµατος και η κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι επίσης ένα από τα µετρητέα

µεγέθη, για τους µετρητές ηλεκτρισµού χρησιµοποιείται ειδικό ηλεκτροµαγνητικό

περιβάλλον.
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Ο µετρητής πρέπει να συµµορφώνεται προς το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον Ε2 και τις

πρόσθετες απαιτήσεις των σηµείων 4.2. και 4.3.

Το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον και οι επιτρεπτές επενέργειες ανταποκρίνονται σε

κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν διαταραχές µακράς διάρκειας οι οποίες δεν επηρεάζουν

την ακρίβεια πέραν των κρίσιµων τιµών µεταβολής και παροδικές διαταραχές, οι οποίες

µπορούν να προκαλέσουν προσωρινή επιδείνωση ή απώλεια λειτουργιών ή απόδοσης αλλά

µετά τις οποίες ο µετρητής επανέρχεται στη λειτουργία του και δεν επηρεάζουν την ακρίβεια

πέραν των κρίσιµων τιµών µεταβολής.

Όταν υπάρχει προβλέψιµος υψηλός κίνδυνος λόγω κεραυνών ή όταν υπάρχουν εναέρια

δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενεργείας, τα µετρολογικά χαρακτηριστικά του µετρητή

προστατεύονται.

4.2. Επίδραση διαταραχών µακράς διάρκειας

∆ιαταραχή Κρίσιµες τιµές µεταβολής σε

ποσοστό επί τοις εκατό για

µετρητές κλάσης

A B C

Ακολουθία αντίστροφης φάσης 1,5 1,5 0,3

Ασύµµετρη τάση (µόνο για πολυφασικούς µετρητές) 4 2 1

Περιεχόµενο αρµονικών στα κυκλώµατα του ρεύµατος *) 1 0,8 0,5

DC και αρµονικές στα κυκλώµατα του ρεύµατος *) 6 3 1,5

Γρήγορες προσωρινές ριπές 6 4 2

Μαγνητικά πεδία, HF (εκπεµπόµενο RF) ηλεκτροµαγνητικό πεδίο, διαταραχές εξ

αγωγής προκαλούµενες από πεδία ραδιοσυχνοτήτων, θωράκιση από κύµατα

ταλάντωσης

3 2 1

*) Στην περίπτωση ηλεκτροµηχανικών µετρητών ηλεκτρικής ενεργείας δεν καθορίζονται κρίσιµες τιµές
µεταβολής για το περιεχόµενο αρµονικών στα κυκλώµατα του ρεύµατος και για το DC και τις
αρµονικές στα κυκλώµατα του ρεύµατος.

Πίνακας 3 - Κρίσιµες τιµές µεταβολής για διαταραχές µακράς διάρκειας
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4.3. Επιτρεπτή επίδραση παροδικών ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων.

4.3.1.Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στον µετρητή ηλεκτρικής ενέργειας είναι

τέτοια ώστε, κατά και αµέσως µετά τη διαταραχή,

- οποιαδήποτε ένδειξη που προορίζεται για τη δοκιµή της ακρίβειας του µετρητή να µην

παράγει παλµούς ή σήµατα που αντιστοιχούν σε ενέργεια ανώτερη της κρίσιµης τιµής

µεταβολής

και, σε εύλογο διάστηµα µετά τη διαταραχή, ο µετρητής

- να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία εντός των ορίων του µέγιστου επιτρεπόµενου

σφάλµατος, και

- να έχει διαφυλάξει όλες του τις λειτουργίες µέτρησης και

- να επιτρέπει την ανάκτηση όλων των δεδοµένων από µετρήσεις που ήταν διαθέσιµα

ακριβώς πριν από την εµφάνιση της διαταραχής, και

- να µην εµφανίζει αλλαγή στην καταγραφόµενη ενέργεια µεγαλύτερη από την κρίσιµη

τιµή µεταβολής.

Η κρίσιµη τιµή µεταβολής σε kWh ισούται µε m· Un· Imax· 10-6

(m = ο αριθµός των στοιχείων µέτρησης του µετρητή, Un σε Volts και Imax σε Amps).

4.3.2.Σε περίπτωση υπερφόρτισης η κρίσιµη τιµή µεταβολής ισούται µε 1,5%.
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5. Καταλληλότητα

5.1. Κάτω από την ονοµαστική τάση λειτουργίας, το θετικό σφάλµα του µετρητή δεν υπερβαίνει

+10 %.

5.2. Η οθόνη απεικόνισης της συνολικής ενέργειας διαθέτει επαρκή αριθµό ψηφίων, ώστε να

εξασφαλίζεται ότι η ένδειξη δεν επανέρχεται στην αρχική τιµή της, όταν ο µετρητής

λειτουργεί για 4000 ώρες σε πλήρες φορτίο (I=Imax, U=Un και PF=1) και είναι αδύνατον να

µηδενισθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης.

5.3. Σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικού ρεύµατος στο κύκλωµα, οι µετρηµένες ποσότητες

ηλεκτρικής ενέργειας διατηρούνται προς ανάγνωση για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον

4 µηνών.

5.4. Λειτουργία χωρίς φορτίο

Όταν η τάση εφαρµόζεται χωρίς ροή ρεύµατος στο ισχύον δίκτυο (το ισχύον δίκτυο είναι

ανοικτό δίκτυο), ο µετρητής δεν καταγράφει ενέργεια σε καµµία τάση ανάµεσα σε 0,8 ·Un και

1,1 ·Un.

5.5. Έναρξη

Ο µετρητής αρχίζει και εξακολουθεί να καταγράφει σε τιµή Un, PF = 1 (πολυφασικός

µετρητής µε συµµετρικά φορτία) και ρεύµα που ισούται µε Ist. .

6. Μονάδες

Η µετρούµενη ηλεκτρική ενέργεια απεικονίζεται σε κιλοβατώρες µε το σύµβολο kWh, ή

µεγκαβατώρες, µε το σύµβολο MWh.
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7. Έναρξη χρήσης

(α) Όταν κράτος µέλος επιβάλλει µέτρηση οικιακής χρήσης, επιτρέπει την πραγµατοποίηση

της µέτρησης από οποιοδήποτε όργανο της κλάσης Α. Για ειδικούς σκοπούς, το κράτος

µέλος επιτρέπεται να απαιτεί οποιοδήποτε όργανο της κλάσης Β.

(β) Όταν κράτος µέλος επιβάλλει µέτρηση για χρήση στο εµπόριο ή/και στην ελαφρά

βιοµηχανία, επιτρέπει την πραγµατοποίηση της µέτρησης µε οποιοδήποτε όργανο της

κλάσης Β. Επιτρέπεται στο κράτος µέλος να απαιτεί για καθορισµένες περιπτώσεις

οποιοδήποτε όργανο της κλάσης C.

(γ) Tο κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι το πεδίο τιµών του ρεύµατος ορίζεται από τον

διανοµέα ή το πρόσωπο που είναι νοµικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση του µετρητή,

ώστε ο µετρητής να είναι κατάλληλος για την ακριβή µέτρηση της προβλεπόµενης ή

της προβλεπτής κατανάλωσης.

Εκτίµηση της συµµόρφωσης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι:

Β+ΣΤ ή Β+∆ ή Η1.

________________________
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ΠΑPAΡΤΗΜΑ MI-004

ΘΕΡΜΙ∆ΟΜΕΤΡΑ

Οι οικείες βασικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα. Εφαρµόζονται στα

θερµιδόµετρα που ορίζονται κατωτέρω και προορίζονται για οικιακή χρήση, για χρήση στο εµπόριο

και στην ελαφρά βιοµηχανία.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «θερµιδόµετρο» νοείται ένα όργανο σχεδιασµένο για τη µέτρηση της θερµότητας που, σε ένα

κύκλωµα ανταλλαγής θερµότητας, εκλύεται από ένα υγρό, το οποίο ονοµάζεται θερµαγωγό υγρό.

Το θερµιδόµετρο είναι είτε ένα πλήρες όργανο είτε ένα συνδυασµένο όργανο αποτελούµενο από τα

υποσυστήµατα, αισθητήρα ροής, ζεύγος αισθητήρων θερµοκρασίας και υπολογιστή, όπως ορίζεται

στο άρθρο 3, σηµείο β), είτε συνδυασµός των ανωτέρω.

θ = θερµοκρασία του θερµαγωγού υγρού,

θin = η τιµή της θ στην είσοδο του κυκλώµατος ανταλλαγής θερµότητας,

θout = η τιµή της θ στην έξοδο του κυκλώµατος ανταλλαγής θερµότητας,

∆θ = η διαφορά θερµοκρασίας θin - θout µε ∆θ ≥ 0,

θmax = το ανώτατο όριο της θ για να λειτουργεί σωστά το θερµιδόµετρο στα πλαίσια των

µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων,

θmin = το κατώτατο όριο της θ για να λειτουργεί σωστά το θερµιδόµετρο στα πλαίσια

των µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων,

∆θmax = το ανώτατο όριο της ∆θ για να λειτουργεί σωστά το θερµιδόµετρο στα πλαίσια

των µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων,
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∆θmin = το κατώτατο όριο της ∆θ για να λειτουργεί σωστά το θερµιδόµετρο στα πλαίσια

των µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων,

q = παροχή του θερµαγωγού υγρού,

qs = η µέγιστη τιµή της q που είναι αποδεκτή για σύντοµα χρονικά διαστήµατα για τη

σωστή λειτουργία του θερµιδόµετρου,

qp = η µέγιστη τιµή της q που είναι αποδεκτή µόνιµα για τη σωστή λειτουργία του

θερµιδόµετρου,

qi = η ελάχιστη επιτρεπόµενη τιµή της q για τη σωστή λειτουργία του θερµιδόµετρου,

P = η ανταλλασσόµενη θερµική ισχύς,

Ps = το ανώτατο όριο της P για τη σωστή λειτουργία του θερµιδόµετρου,

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας

Οι τιµές των ονοµαστικών συνθηκών λειτουργίας καθορίζονται από τον κατασκευαστή ως

εξής :

1.1. Θερµοκρασία του υγρού : θmax, θmin,

- για τις διαφορές θερµοκρασίας : ∆θmax, ∆θmin,

µε τους ακόλουθους περιορισµούς : ∆θmax/∆θmin ≥ 10, ∆θmin = 3 Κ ή 5 Κ ή 10 Κ.

1.2. Πίεση του υγρού : Η µέγιστη εσωτερική υπερπίεση, την οποία ανέχεται το

θερµιδόµετρο µόνιµα στο ανώτατο όριο της θερµοκρασίας.

1.3. Παροχή του υγρού: qs, qp, qi, όπου οι τιµές qp και qi υπόκεινται στον ακόλουθο

περιορισµό : qp/qi ≥ 10.

1.4. Θερµική ισχύς : Ps.



9681/4/03 REV 4 ZAC/ek,nk 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙ-004 DG C I    EL

2. Κλάσεις ακρίβειας

Για τα θερµιδόµετρα ορίζονται οι εξής κλάσεις ακρίβειας : 1, 2, 3.

3. Mέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα που ισχύουν στα πλήρη θερµιδόµετρα

- Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σχετικά σφάλµατα που ισχύουν στα πλήρη θερµιδόµετρα, για

κάθε κλάση ακριβείας, εκφραζόµενα σε επί τοις εκατό ποσοστό της αληθούς τιµής είναι

- Για την κλάση 1 : Ε = Εf + Et + Ec µε Εf + Et + Ec σύµφωνα µε τις παραγράφους

αριθ. 7.1 έως 7.3.

- Για την κλάση 2 : Ε = Εf + Et + Ec µε Εf + Et + Ec σύµφωνα µε τις παραγράφους

αριθ. 7.1 έως 7.3.

- Για την κλάση 3 : Ε = Εf + Et + Ec µε Εf + Et + Ec σύµφωνα µε τις παραγράφους

αριθ. 7.1 έως 7.3.

4. Επιτρεπτές επενέργειες των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών

4.1. Το όργανο δεν επηρεάζεται από στατικά µαγνητικά πεδία και από ηλεκτροµαγνητικά πεδία

σε συχνότητα δικτύου.

4.2. Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών είναι τέτοια ώστε η µεταβολή του

αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή µεταβολής που ορίζεται στην

παράγραφο 4.3 ή η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης είναι τέτοια ώστε να µην µπορεί

να εκληφθεί ως έγκυρο αποτέλεσµα.

4.3. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής για πλήρες θερµιδόµετρο ισούται µε την απόλυτη τιµή του

µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που ισχύει για το εν λόγω θερµιδόµετρο (βλέπε

παράγραφο 3).
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5. Αντοχή στο χρόνο

Μετά τη διενέργεια κατάλληλης δοκιµής, κατά την οποία λαµβάνεται υπόψη η χρονική

περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:

5.1. Αισθητήρες ροής: Η διακύµανση του αποτελέσµατος της µέτρησης µετά τη δοκιµή αντοχής

στο χρόνο σε σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη

τιµή µεταβολής.

5.2. Αισθητήρες θερµοκρασίας: Η διακύµανση του αποτελέσµατος της µέτρησης µετά τη δοκιµή

αντοχής στο χρόνο σε σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα της µέτρησης δεν υπερβαίνει τους

0,1°C.

6. Αναγραφές στα θερµιδόµετρα :

- Κλάση ακριβείας

- Όρια παροχής

- Όρια θερµοκρασίας

- Όρια διαφοράς θερµοκρασίας

- Θέση εγκατάστασης του αισθητήρα ροής � ροή ή επιστροφή

- Ένδειξη κατεύθυνσης της ροής

7. Υποσυστήµατα :

Οι διατάξεις για τα υποσυστήµατα µπορούν να εφαρµόζονται σε υποσυστήµατα

κατασκευασµένα από τον ίδιο ή από διαφορετικούς κατασκευαστές. Σε περίπτωση όπου το

θερµιδόµετρο αποτελείται από υποσυστήµατα, οι βασικές απαιτήσεις για το θερµιδόµετρο

εφαρµόζονται στα υποσυστήµατα αναλόγως. Επιπλέον, ισχύουν τα ακόλουθα :
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7.1. Το σχετικό µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του αισθητήρα ροής, εφαρµοζόµενο σε ποσοστό

%, για τις κλάσεις ακρίβειας :

- Κλάση 1 : Ef = (1+0.01 qp/q), αλλά όχι άνω του 5%,

- Κλάση 2 : Ef = (2+0.02 qp/q), αλλά όχι άνω του 5%,

- Κλάση 3 : Ef = (3+0.05 qp/q), αλλά όχι άνω του 5%,

- όπου το σφάλµα Ef συσχετίζει την ένδειξη µε την αληθή τιµή της σχέσης ανάµεσα στο

σήµα εξόδου του αισθητήρα ροής και στη µάζα ή τον όγκο.

7.2. Το σχετικό µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του ζεύγους αισθητήρων θερµοκρασίας,

εκφραζόµενο σε ποσοστό % :

- Et = (0.5+3.∆θmin/∆θ),

- όπου το σφάλµα Et συσχετίζει την ένδειξη µε την αληθή τιµή της σχέσης ανάµεσα στο

σήµα εξόδου του ζεύγους αισθητήρων θερµοκρασίας και στη διαφορά θερµοκρασίας.

7.3. Το σχετικό µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του υπολογιστή εκφραζόµενο σε ποσοστό % :

- Ec = (0.5%+∆θmin/∆θ),

- όπου το σφάλµα Ec συσχετίζει την ένδειξη της θερµότητας µε την αληθή τιµή της.

7.4. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής για το υποσύστηµα θερµιδοµέτρου ισούται µε την αντίστοιχη

απόλυτη τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που ισχύει για το υποσύστηµα (βλέπε

παρ. 7.1, 7.2 ή 7.3).
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7.5 Αναγραφές στα υποσυστήµατα

Αισθητήρας ροής : Κλάση ακρίβειας

Όρια παροχής

Όρια θερµοκρασίας

Ονοµαστικός δείκτης µέτρησης (π.χ. λίτρα/παλµό) ή

αντίστοιχο

σήµα εξόδου

Ένδειξη κατεύθυνσης της ροής

Ζεύγος αισθητήρων θερµοκρασίας : Αναγνώριση τύπου (π.χ. Pt 100)

Όρια θερµοκρασίας

Όρια διαφοράς θερµοκρασίας

Υπολογιστής : Είδος αισθητήρων θερµοκρασίας

- Όρια θερµοκρασίας

- Όρια διαφοράς θερµοκρασίας

- Απαιτούµενος ονοµαστικός δείκτης µέτρησης

(π.χ. λίτρα/παλµοί) ή αντίστοιχο σήµα εξόδου

προερχόµενο από τον αισθητήρα ροής

- Θέση εγκατάστασης του αισθητήρα ροής - ροή

ή επιστροφή
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ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

8. (α) Όταν κράτος µέλος επιβάλλει µέτρηση οικιακής χρήσης, επιτρέπει την πραγµατοποίηση

της µέτρησης από οποιοδήποτε όργανο της κλάσης 3.

(β) Όταν κράτος µέλος επιβάλλει µέτρηση για χρήση στο εµπόριο ή/και στην ελαφρά

βιοµηχανία, επιτρέπεται να απαιτεί όργανο της κλάσης 3.

(γ) Όσον αφορά τις απαιτήσεις των παραγράφων 1.1 έως 1.4, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν

ότι οι ιδιότητες ορίζονται από τον διανοµέα ή το πρόσωπο που είναι νοµικά υπεύθυνο

για την εγκατάσταση του οργάνου µέτρησης, ώστε το όργανο να είναι κατάλληλο για

την ακριβή µέτρηση της προβλεπόµενης ή της προβλεπτής κατανάλωσης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

9. Οι διαδικασίες της αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι :

Β+ΣΤ ή Β+∆ ή Η1

________________________
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ΠΑPAΡΤΗΜΑ ΜΙ-005

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ

ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ

Στα συστήµατα µετρήσεων που προορίζονται για τη συνεχή και δυναµική µέτρηση ποσοτήτων

(όγκων ή µαζών) υγρών εκτός από το νερό έχουν εφαρµογή οι σχετικές βασικές απαιτήσεις του

Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος και οι διαδικασίες

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα. Ανάλογα µε την

περίπτωση, στο παρόν Παράρτηµα, αντί «όγκος, και L», µπορεί να γράφεται «µάζα και kg».

ΟΡΙΣΜΟΙ

Μετρητής

Όργανο σχεδιασµένο για τη συνεχή µέτρηση, την αποθήκευση σε µνήµη και την απεικόνιση της

ποσότητας υγρού που ρέει µέσω του µορφοτροπέα µετρήσεων στις συνθήκες της µέτρησης σε

κλειστό αγωγό υπό πλήρη φόρτιση.

Υπολογιστής

Τµήµα του µετρητή το οποίο λαµβάνει τα σήµατα εξόδου από τον ή τους µορφοτροπείς µετρήσεων

και, πιθανώς, από συνδεδεµένα όργανα µέτρησης και δείχνει τα αποτελέσµατα της µέτρησης.
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Συνδεδεµένο όργανο µέτρησης

Όργανο συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή για τη µέτρηση ορισµένων ποσοτήτων οι οποίες είναι

χαρακτηριστικές του υγρού, µε στόχο τη διόρθωση ή/και την αναγωγή.

Μηχανισµός αναγωγής

Τµήµα του υπολογιστή το οποίο, λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του υγρού (θερµοκρασία,

πυκνότητα κλπ.) τα οποία µετρώνται µε τα συνδεδεµένα όργανα µέτρησης ή είναι αποθηκευµένα

σε µνήµη, αυτοµάτως ανάγει

- τον όγκο του υγρού που µετράται σε συνθήκες µέτρησης, σε όγκο βασικών συνθηκών ή/και

µάζα, ή

- τη µάζα του υγρού που µετράται σε συνθήκες µέτρησης σε όγκο σε συνθήκες µέτρησης ή/και

σε όγκο βασικών συνθηκών

Σηµείωση : ο µηχανισµός αναγωγής περιλαµβάνει τα σχετικά συνδεδεµένα όργανα µέτρησης.

Βασικές συνθήκες

Οι καθορισµένες συνθήκες στις οποίες ανάγεται η µετρούµενη ποσότητα υγρού σε συνθήκες

µέτρησης.
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Σύστηµα µέτρησης

Ένα σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει το µετρητή καθεαυτό και όλες τις διατάξεις που απαιτούνται

για να εξασφαλιστούν ορθές µετρήσεις ή προορίζονται να διευκολύνουν τις εργασίες µέτρησης.

Αντλία καυσίµου

Σύστηµα µέτρησης το οποίο προορίζεται για τον ανεφοδιασµό σε καύσιµα µηχανοκίνητων

οχηµάτων, µικρών πλοίων και µικρών αεροσκαφών.

Μηχανισµός αυτοεξυπηρέτησης

Μηχανισµός ο οποίος επιτρέπει στον πελάτη να χρησιµοποιεί σύστηµα µέτρησης µε στόχο την

απόκτηση υγρού για ιδία χρήση.

∆ιάταξη αυτοεξυπηρέτησης

Ειδική διάταξη η οποία αποτελεί τµήµα του µηχανισµού αυτοεξυπηρέτησης και επιτρέπει τη

λειτουργία ενός ή περισσοτέρων συστηµάτων µέτρησης σε αυτό το µηχανισµό αυτοεξυπηρέτησης.

Ελάχιστη µετρούµενη ποσότητα (ΕΜΠ)

Η µικρότερη ποσότητα υγρού για την οποία η µέτρηση είναι µετρολογικά αποδεκτή για το σύστηµα

µέτρησης.
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Άµεση ένδειξη

Η ένδειξη, είτε όγκου είτε µάζας, η οποία αντιστοιχεί στο µετρητέο µέγεθος που ο µετρητής είναι

ικανός να µετρήσει.

Σηµείωση : η άµεση ένδειξη µπορεί να αναχθεί σε ένδειξη άλλης ποσότητας µε τη χρήση

µηχανισµού αναγωγής.

∆υνατότητα διακοπής/Μη δυνατότητα διακοπής

Ένα σύστηµα µέτρησης θεωρείται ότι έχει/δεν έχει δυνατότητα διακοπής όταν η ροή του υγρού

µπορεί/δεν µπορεί να ανακοπεί εύκολα και ταχέως.

Πεδίο τιµών παροχής

Το πεδίο µεταξύ της ελάχιστης τιµής παροχής (Qmin) και της µέγιστης τιµής παροχής (Qmax).

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο κατασκευαστής ορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου, ιδίως δε :

1.1. Το πεδίο τιµών παροχής

(i) Το πεδίο τιµών παροχής υπόκειται στους ακόλουθους όρους :
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(i) Το πεδίο τιµών παροχής ενός συστήµατος µέτρησης κείται εντός του πεδίου τιµών

παροχής καθενός από τα στοιχεία του, ιδίως δε του µετρητή.

(ii) Μετρητής και σύστηµα µετρήσεων

Ειδικό σύστηµα µέτρησης
Χαρακτηριστικό του

υγρού

Ελάχιστη αναλογία

Qmax: Qmin

Καύσιµα πλην υγραερίου 10 : 1Αντλίες καυσίµων

Υγραέριο 5 : 1

Σύστηµα µέτρησης Κρυογόνα υγρά 5 : 1

Συστήµατα µέτρησης για

πετρελαιαγωγούς και

συστήµατα για τη φόρτωση

δεξαµενών πλοίων

Όλα τα υγρά Κατάλληλα για χρήση

Όλα τα υπόλοιπα

συστήµατα µέτρησης

- Όλα τα υγρά 4 : 1

Πίνακας 1

1.2. Τις ιδιότητες του υγρού που θα µετρηθεί από το όργανο, προσδιορίζοντας την ονοµασία ή τον

τύπο του υγρού ή τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, π.χ. :

- πεδίο τιµών θερµοκρασίας,

- πεδίο τιµών πίεσης,

- πεδίο τιµών πυκνότητας,

- πεδίο τιµών ιξώδους.
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1.3. Την ονοµαστική τιµή του τροφοδοτικού ισχύος εναλλασσόµενου ρεύµατος ή/και όρια

παροχής συνεχούς ρεύµατος

1.4. Τις βασικές συνθήκες για τις ανηγµένες τιµές.

Σηµείωση: Η παράγραφος 1.4 δεν θίγει την υποχρέωση των κρατών µελών να απαιτούν τη χρήση

θερµοκρασίας είτε 15°C σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1 της οδηγίας

92/81/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρµόνιση των

διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή1

είτε, για τα βαρέα πετρέλαια, το υγραέριο και το µεθάνιο, άλλη θερµοκρασία σύµφωνα

µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας αυτής.

2. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

2.1. Για ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες από δύο λίτρα, το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα στην

ένδειξη είναι :

Κλάση ακρίβειας

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

Συστήµατα

µέτρησης (A)

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

Μετρητές(B) 0,2% 0,3% 0,6% 1,0% 1,5%

Πίνακας 2

                                                
1 ΕΕ L 316, 31.10.1992, σ. 12. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

94/74/ΕΚ (ΕΕ L 365, 31.12.1994, σ. 46).
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2.2. Για ποσότητες µικρότερες από δύο λίτρα , τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα στην ένδειξη

είναι:

Μετρούµενος όγκος

V

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

V <0,1 L 4 x την τιµή του πίνακα 2, εφαρµοζόµενη σε 0,1L

0,1 L < V< 0,2 L 4 x την τιµή του πίνακα 2

0,2 L < V < 0,4 L 2 x την τιµή του πίνακα 2, εφαρµοζόµενη σε 0,4L

0,4 L < V < 1 L 2 x την τιµή του πίνακα 2

1 L < V < 2 L Η τιµή του πίνακα 3, εφαρµοζόµενη σε 2L

Πίνακας 3

2.3. Ανεξάρτητα όµως από τη µετρούµενη ποσότητα, η τάξη µεγέθους του µέγιστου

επιτρεπόµενου σφάλµατος παρέχεται από τη µεγαλύτερη από τις ακόλουθες δύο τιµές :

- απόλυτη τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που εµφαίνεται στον πίνακα

3 ή 4,

- απόλυτη τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος για την ελάχιστη µετρούµενη

ποσότητα (Εmin).

2.4.1.Προκειµένου για ελάχιστες µετρούµενες ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες από δύο λίτρα,

ισχύουν αµφότερες οι ακόλουθες συνθήκες

Συνθήκη 1

Emin θα πληροί τη συνθήκη : η Εmin > 2 R, όπου R το µικρότερο διάστηµα της κλίµακας της

διάταξης ένδειξης.
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Συνθήκη 2

Emin δίδεται από τον τύπο : Emin = (2MMQ) x (A/100), όπου :

- MMQ η ελάχιστη µετρούµενη ποσότητα,

- A η αριθµητική τιµή που καθορίζεται στη σειρά Α του πίνακα 2.

2.4.2.Προκειµένου για ελάχιστες µετρούµενες ποσότητες µικρότερες από δύο λίτρα, ισχύει η

προαναφερόµενη συνθήκη 1 και η Emin είναι το διπλάσιο της τιµής που ορίζεται στον

πίνακα 3 και συσχετίζεται µε τη σειρά Α του πίνακα 2.

2.5. Ανηγµένη ένδειξη

Σε περίπτωση αναγωγής της ένδειξης, τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα είναι εκείνα που

καθορίζονται στη σειρά Α του πίνακα 2.

2.6. ∆ιατάξεις αναγωγής

Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα στις ανηγµένες ενδείξεις που οφείλεται στη διάταξη

αναγωγής ισούται µε ± (Α-Β), όπου Α και Β οι τιµές που καθορίζονται στον πίνακα 2.
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Μέρη διατάξεων αναγωγής τα οποία µπορούν να υποβληθούν σε δοκιµή χωριστά.

(α) Υπολογιστής

Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα, θετικό ή αρνητικό, στις ενδείξεις των ποσοτήτων υγρού,

που αποδίδεται στον υπολογισµό, ισούται µε το υποδεκαπλάσιο του µέγιστου επιτρεπτού

σφάλµατος που καθορίζεται στη σειρά Α του πίνακα 2.

(β) Συνδεδεµένα όργανα µέτρησης

Τα συνδεδεµένα όργανα µέτρησης έχουν τουλάχιστον την ακρίβεια που προκύπτει από τις

τιµές του πίνακα 4.

Κλάσεις ακρίβειας του συστήµατος µετρήσεωνΜέγιστα

επιτρεπόµενα

σφάλµατα µετρήσεων

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

Θερµοκρασία + 0,3

ºC

+ 0,5 ºC + 1,0 ºC

Πίεση Κάτω του 1 MPa: + 50 kPa

Από 1 έως 4 MPa: + 5 %

Άνω των 4 MPa: + 200 kPa

Πυκνότητα + 1 kg/m3 + 2 kg/m3 + 5 kg/m3

Πίνακας 4

Οι τιµές αυτές ισχύουν για την ένδειξη των χαρακτηριστικών ποσοτήτων του υγρού που φέρει ο

µηχανισµός αναγωγής.
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(γ) Ακρίβεια της υπολογιστικής λειτουργίας

Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα, θετικό ή αρνητικό, για τον υπολογισµό κάθε

χαρακτηριστικής ποσότητας του υγρού ισούται µε τα δύο πέµπτα της τιµής που καθορίζεται

στο στοιχείο β) ανωτέρω.

2.7. Η απαίτηση α) στην παράγραφο 2.6 ισχύει για κάθε υπολογισµό και όχι µόνο για την

αναγωγή.

3. ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ

3.1. Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στο σύστηµα µέτρησης είναι µία από τις

ακόλουθες :

- η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή

µεταβολής που ορίζεται στην παράγραφο 3.2, ή

- η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης εµφανίζει µια στιγµιαία διακύµανση, που

δεν µπορεί να εκληφθεί, να αποθηκευθεί σε µνήµη ή να µεταδοθεί ως αποτέλεσµα της

µέτρησης. Επιπλέον, στην περίπτωση των συστηµάτων µε δυνατότητα διακοπής της

λειτουργίας, αυτό µπορεί να συνεπάγεται και αδυναµία εκτέλεσης των µετρήσεων, ή

- η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή µεταβολής,

οπότε το σύστηµα µετρήσεων πρέπει να επιτρέπει την ανάκτηση του αποτελέσµατος

µέτρησης που είχε ληφθεί ακριβώς πριν από την εµφάνιση της κρίσιµης στιγµής

µεταβολής, εάν πρόκειται δε για σύστηµα µε δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας, να

διακόπτει τη ροή.

3.2. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής είναι η µεγαλύτερη από το ένα πέµπτο υπερπενταπλάσιο του

µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος σε µια συγκεκριµένη µετρούµενη ποσότητα ή στην Εmin.
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4. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Μετά τη διενέργεια κατάλληλης δοκιµής, κατά την οποία λαµβάνεται υπόψη η χρονική

περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούται το εξής κριτήριο:

Η διακύµανση του αποτελέσµατος της µέτρησης µετά τη δοκιµή αντοχής στο χρόνο σε

σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα της µέτρησης δεν υπερβαίνει την τιµή για µετρητές που

καθορίζεται στη σειρά Β του πίνακα 2.

5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

5.1. Για όλες τις µετρούµενες ποσότητες που συνδέονται µε την ίδια µέτρηση, οι ενδείξεις που

παρέχουν οι διάφορες διατάξεις δεν πρέπει να διαφέρουν µεταξύ τους κατά περισσότερο από

ένα διάστηµα της κλίµακας, εφόσον οι διατάξεις έχουν το ίδιο διάστηµα κλίµακας. Εάν οι

διατάξεις έχουν διαφορετικά διαστήµατα κλίµακας, η απόκλιση µεταξύ των ενδείξεων δεν

πρέπει να υπερβαίνει το µεγαλύτερο από τα διαστήµατα κλίµακας.

Ωστόσο, όσον αφορά τους µηχανισµούς αυτοεξυπηρέτησης, τα διαστήµατα κλίµακας της

κύριας διάταξης ένδειξης στο σύστηµα µέτρησης και τα διαστήµατα κλίµακας της διάταξης

αυτοεξυπηρέτησης είναι τα ίδια και τα αποτελέσµατα της µέτρησης δεν διαφέρουν µεταξύ

τους.

5.2. ∆εν πρέπει να είναι δυνατή η εκτροπή της µετρούµενης ποσότητας σε κανονικές συνθήκες

χρήσης εκτός εάν αυτό είναι ευκόλως εµφανές.
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5.3. Η τυχόν παρουσία αέρα ή αερίου στο υγρό σε εκατοστιαία αναλογία που δεν µπορεί να

ανιχνευθεί εύκολα δεν πρέπει να οδηγεί σε διακύµανση του σφάλµατος µεγαλύτερη από :

- 0,5% προκειµένου για µη πόσιµα υγρά και υγρά των οποίων το ιξώδες δεν υπερβαίνει

την τιµή 1 mPa.s, ή

- 1% προκειµένου για πόσιµα υγρά και υγρά των οποίων το ιξώδες υπερβαίνει την τιµή 1

mPa.s.

Ωστόσο, η επιτρεπόµενη διακύµανση δεν είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη από το 1% της

MMQ. Η τιµή αυτή ισχύει στην περίπτωση των θυλάκων αέρα ή αερίου.

5.4. Όργανα για άµεση πώληση.

5.4.1.Τα συστήµατα µέτρησης για άµεση πώληση είναι εφοδιασµένα µε µέσα µηδενισµού της

απεικόνισης.

∆εν πρέπει να είναι δυνατή η εκτροπή της µετρούµενης ποσότητας.

5.4.2.Η απεικόνιση της ποσότητας στην οποία βασίζεται η συναλλαγή κατά τη µέτρηση είναι

διαρκής, µέχρις ότου όλοι οι συναλλασσόµενοι έχουν δεχθεί το αποτέλεσµα της µέτρησης.

5.4.3.Τα συστήµατα µέτρησης για άµεση πώληση δεν έχουν δυνατότητα διακοπής.

5.4.4.Η τυχόν παρουσία αέρα ή αερίου στο υγρό σε εκατοστιαία αναλογία δεν πρέπει να οδηγεί σε

διακύµανση του σφάλµατος µεγαλύτερη των τιµών που καθορίζονται στην παράγραφο 5.3.
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5.5. Αντλίες καυσίµου

5.5.1.Οι οθόνες απεικόνισης των αντλιών καυσίµου δεν µπορούν να µηδενισθούν κατά τη διάρκεια

της µέτρησης.

5.5.2.∆εν είναι δυνατόν να αρχίσει νέα µέτρηση, αν πρώτα δεν µηδενισθεί η απεικόνιση.

5.5.3.Σε περίπτωση όπου το σύστηµα µετρήσεων είναι εξοπλισµένο µε οθόνη απεικόνισης της

τιµής, η διαφορά µεταξύ της ένδειξης της τιµής και της τιµής που προκύπτει µε υπολογισµό

από την τιµή µονάδας και την ένδειξη της ποσότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιµή που

αντιστοιχεί στην Εmin. Η διαφορά αυτή δεν χρειάζεται ωστόσο να είναι µικρότερη από τη

µικρότερη αξία του νοµίσµατος.

6. ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ

Τα συστήµατα µέτρησης είτε είναι εφοδιασµένα µε εφεδρικό τροφοδοτικό ισχύος, το οποίο

διασφαλίζει όλες τις λειτουργίες µέτρησης όσο διαρκεί η βλάβη της κύριας πηγής ισχύος είτε

είναι εφοδιασµένα µε µέσα αποθήκευσης σε µνήµη και απεικόνισης των διαθέσιµων

δεδοµένων, ώστε να µπορεί να κλείσει η υπό εξέταση συναλλαγή, καθώς και µε µέσα

διακοπής της ροής τη στιγµή που παρουσιάζεται βλάβη στην κύρια πηγή ισχύος.
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7. ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ

Κλάση
ακριβείας Τύπος του συστήµατος µέτρησης

0,3 - Συστήµατα µέτρησης σε σωληναγωγούς
0,5 - Όλα τα συστήµατα µέτρησης, εκτός αντιθέτων

υποδείξεων σε άλλο σηµείο του παρόντος πίνακα, και
ειδικότερα :

- αντλίες καυσίµου (εκτός από υγραέριο)
- συστήµατα µέτρησης σε οδικά βυτιοφόρα οχήµατα για

υγρά χαµηλού ιξώδους (< 20 mPa.s)
- συστήµατα µέτρησης για την (εκ)φόρτωση δεξαµενών

πλοίων και οδικών και σιδηροδροµικών βυτιοφόρων
οχηµάτων*)

- συστήµατα µέτρησης για το γάλα
- συστήµατα µέτρησης για τον ανεφοδιασµό αεροσκαφών

µε καύσιµο
1,0 - Συστήµατα µέτρησης για υγροποιηµένα αέρια υπό

πίεση που µετριούνται σε θερµοκρασία ίση ή
µεγαλύτερη από �10°C

- Συστήµατα µέτρησης που ανήκουν συνήθως στην
κλάση 0,3 ή 0,5 αλλά χρησιµοποιούνται για υγρά
- θερµοκρασίας κάτω των -10°C ή άνω των 50°C
- δυναµικού ιξώδους άνω των 1000 mPa.s
- µέγιστης παροχής κατ' όγκο 20L/h κατ' ανώτατο

όριο
1,5 Συστήµατα µέτρησης για υγροποιηµένο διοξείδιο του

άνθρακα
Συστήµατα µέτρησης για υγροποιηµένα αέρια υπό πίεση που
µετριούνται σε θερµοκρασία κάτω των -10°C (εκτός από τα
κρυογόνα υγρά)

2,5 Συστήµατα µέτρησης για κρυογόνα υγρά (θερµοκρασία κάτω
των -153°C)

_____________________
* Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν συστήµατα µέτρησης κλάσης ακριβείας 0.3 ή 0.5 όταν

χρησιµοποιούνται για την επιβολή φόρων επί των ορυκτελαίων κατά την (εκ)φόρτωση δεξαµενών
πλοίων και οδικών και σιδηροδροµικών βυτιοφόρων οχηµάτων.

Σηµείωση : Ωστόσο, ο κατασκευαστής µπορεί να καθορίζει καλύτερη κλάση ακριβείας για ένα ορισµένο
τύπο συστήµατος µέτρησης.

Πίνακας 5
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8. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η µετρούµενη ποσότητα πρέπει να εµφαίνεται σε χιλιοστόλιτρα (ml), κυβικά εκατοστόµετρα

(cm3), λίτρα (l ή L), κυβικά µέτρα (m3), γραµµάρια (g), χιλιόγραµµα (kg) ή τόνους (t).

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι :

Β+ΣΤ ή Β+∆ ή Η1 ή Ζ

_______________
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ΠΑPAΡΤΗΜΑ ΜΙ-006

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ

Στα αυτόµατα όργανα ζύγισης που ορίζονται κατωτέρω και προορίζονται για τον προσδιορισµό της

µάζας ενός σώµατος χρησιµοποιώντας τη δράση της βαρύτητας στο σώµα αυτό, έχουν εφαρµογή οι

σχετικές βασικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου Ι του

παρόντος Παραρτήµατος και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται

στα διάφορα κεφάλαια του παρόντος Παραρτήµατος.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Αυτόµατο όργανο ζύγισης

Όργανο που προσδιορίζει τη µάζα ενός προϊόντος χωρίς την παρέµβαση χειριστή και ακολουθεί

ένα προκαθορισµένο πρόγραµµα αυτόµατων διεργασιών χαρακτηριστικό του εκάστοτε οργάνου.

Αυτόµατη σταθµική µηχανή

Αυτόµατο όργανο ζύγισης που προσδιορίζει τη µάζα προδιαταγµένων χωριστών φορτίων (π.χ.

προσυσκευασιών) ή µεµονωµένων φορτίων υλικού χύµα.

Αυτόµατη σταθµική µηχανή ελέγχου

Αυτόµατη σταθµική µηχανή που χωρίζει αντικείµενα διαφορετικής µάζας σε δύο ή περισσότερα

υποσύνολα ανάλογα µε την τιµή της διαφοράς της µάζας τους από µια ονοµαστική τιµή διαλογής.
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Ζυγιστής επισήµανσης βάρους

Αυτόµατη σταθµική µηχανή που τοποθετεί σε µεµονωµένα αντικείµενα ετικέτα στην οποία

αναγράφεται το βάρος.

Ζυγιστής επισήµανσης βάρους-αξίας

Αυτόµατη σταθµική µηχανή που τοποθετεί σε µεµονωµένα αντικείµενα ετικέτα στη οποία

αναγράφεται το βάρος και η τιµή.

Αυτόµατο όργανο σταθµικής πλήρωσης

Αυτόµατο όργανο ζύγισης που γεµίζει δοχεία µε προκαθορισµένη και θεωρητικά σταθερή µάζα

προϊόντος χύµα.

Αθροιστής ασυνεχούς λειτουργίας (αθροιστική ζυγιστική χοάνη)

Αυτόµατο όργανο ζύγισης που προσδιορίζει τη µάζα προϊόντος χύµα χωρίζοντάς το σε επιµέρους

φορτία. Προσδιορίζεται διαδοχικά η µάζα κάθε επιµέρους φορτίου και οι µάζες αθροίζονται. Κάθε

επιµέρους φορτίο επιστρέφεται κατόπιν στο σωρό του προϊόντος.

Αθροιστής συνεχούς λειτουργίας

Αυτόµατο όργανο ζύγισης που προσδιορίζει συνεχώς τη µάζα προϊόντων χύµα που κινούνται

επάνω σε µεταφορική ταινία, χωρίς συστηµατική διαίρεση του προϊόντος και χωρίς διακοπή της

κίνησης της µεταφορικής ταινίας.
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Γεφυροπλάστιγγα σιδηροδρόµων

Αυτόµατο όργανο ζύγισης εφοδιασµένο µε υποδοχέα φορτίου ο οποίος περιλαµβάνει σιδηροτροχιές

για τη µεταφορά σιδηροδροµικών οχηµάτων.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο Ι - Κοινές απαιτήσεις για τα αυτόµατα όργανα ζύγισης παντός τύπου

1. Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας

Ο κατασκευαστής καθορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου ως εξής :

1.1. Για το µετρητέο µέγεθος :

Την περιοχή µέτρησης, εκφραζόµενη σε µέγιστη και ελάχιστη δυναµικότητα,

1.2. Για τα επιδρώντα µεγέθη του τροφοδοτικού ισχύος :

Σε περίπτωση παροχής AC : την ονοµαστική τάση παροχής AC, ή

τα όρια τάσης AC.

Σε περίπτωση παροχής DC:  την ονοµαστική και την κατώτατη τάση παροχής DC, ή

τα όρια τάσης DC.



9681/4/03 REV 4 ZAC/ek,nk 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙ-006 DG C I    EL

1.3. Για τα επιδρώντα µηχανικά και κλιµατικά µεγέθη :

H κατώτατη περιοχή θερµοκρασίας είναι 30°C εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επόµενα

κεφάλαια του παρόντος Παραρτήµατος.

∆εν εφαρµόζονται οι κλάσεις µηχανικού περιβάλλοντος σύµφωνα µε την παράγραφο 1.3.3

του Παραρτήµατος Ι. Προκειµένου για τα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται υπό ειδικές

συνθήκες µηχανικών καταπονήσεων, πχ όργανα ενσωµατωµένα σε οχήµατα, οι µηχανικές

συνθήκες λειτουργίας ορίζονται από τον κατασκευαστή.

1.4. Για τα λοιπά επιδρώντα µεγέθη (εφόσον υπάρχουν) :

Ο ή οι ρυθµοί λειτουργίας.

Τα χαρακτηριστικά του προς ζύγιση προϊόντος.

2. Επιτρεπτές επενέργειες διαταραχών - Ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον

Οι απαιτούµενες επιδόσεις και η κρίσιµη τιµή µεταβολής παρέχονται στο κεφάλαιο του

παρόντος Παραρτήµατος που πραγµατεύεται κάθε τύπο οργάνου.

3. Καταλληλότητα

3.1. Έχουν προβλεφθεί µέσα για τον περιορισµό των επιπτώσεων της κλίσης, της φόρτωσης και

του ρυθµού λειτουργίας, έτσι ώστε να µη σηµειώνεται υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπτού

σφάλµατος κατά την κανονική λειτουργία.
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3.2. Έχουν προβλεφθεί κατάλληλοι µηχανισµοί χειρισµού υλικών, που επιτρέπουν στο όργανο να

µην υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα κατά την κανονική λειτουργία του.

3.3. Κάθε διεπαφή ελέγχου από χειριστή είναι σαφής και αποτελεσµατική.

3.4. Ο χειριστής πρέπει να µπορεί να εξακριβώνει την ακεραιότητα της οθόνης ενδείξεων (εφόσον

υπάρχει).

3.5. Έχουν προβλεφθεί κατάλληλες διατάξεις ρύθµισης του µηδενός που επιτρέπουν στο όργανο

να µην υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα κατά την κανονική λειτουργία του.

3.6. Κάθε αποτέλεσµα που κείται εκτός της περιοχής µέτρησης πρέπει να εντοπίζεται, εφόσον

είναι δυνατή η εκτύπωση.

4. Αξιολόγηση της συµµόρφωσης

Οι διατάξεις αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι οι εξής :

Για µηχανικά συστήµατα:

Β+∆ ή Β+Ε ή Β+ΣΤ ή ∆1 ή ΣΤ1 ή Ζ ή Η1.

Για ηλεκτροµηχανικά συστήµατα:

Β+∆ ή Β+Ε ή Β+ΣΤ ή Ζ ή Η1.

Για ηλεκτρονικά συστήµατα ή συστήµατα που περιέχουν λογισµικό:

Β+∆ ή Β+ΣΤ ή Ζ ή Η1.
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Κεφάλαιο ΙΙ - Αυτόµατες σταθµικές µηχανές

1. Κλάσεις ακρίβειας

1.1. Τα όργανα υποδιαιρούνται σε πρωτογενείς κατηγορίες που παρίστανται µε

X ή Y

όπως ορίζει ο κατασκευαστής.

1.2. Οι πρωτογενείς αυτές κατηγορίες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε τέσσερις κλάσεις ακριβείας:

ΧΙ, ΧΙΙ, ΧΙΙΙ & ΧΙΙΙΙ

και

Υ(Ι), Υ(ΙΙ), Υ(a) & Υ(b)

οι οποίες ορίζονται από τον κατασκευαστή.

2. Όργανα κατηγορίας Χ

2.1. Η κατηγορία X έχει εφαρµογή στα όργανα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο

προσυσκευασιών που υπόκεινται στις απαιτήσεις των οδηγιών που εφαρµόζονται στις

προσυσκευασίες.
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2.2. Οι κλάσεις ακριβείας συµπληρώνονται µε συντελεστή (x) ο οποίος εκφράζει ποσοτικά τη

µέγιστη επιτρεπτή τυπική απόκλιση όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.2.

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει το συντελεστή (x), ο οποίος πρέπει να είναι ≤ 2 και να έχει

την µορφή 1x10k, 2x10k ή 5x10k, όπου k ακέραιος αρνητικός αριθµός ή µηδέν.

3. Όργανα κατηγορίας Υ

Η κατηγορία Y έχει εφαρµογή σε όλες τις υπόλοιπες αυτόµατες σταθµικές µηχανές.

4. Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

4.1. Μέσο σφάλµα οργάνων κατηγορίας Χ/µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα οργάνων

κατηγορίας Υ

Πίνακας 1

Καθαρό φορτίο (m) σε υποδιαιρέσεις της κλίµακας επαλήθευσης (e) Mέγιστο

επιτρεπόµε

νο

µέσο

σφάλµα

Mέγιστο

επιτρεπόµεν

ο

σφάλµα

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. Τυπική απόκλιση

Η µέγιστη επιτρεπτή τιµή τυπικής απόκλισης για τα όργανα κλάσης X (x) λαµβάνεται από

τον πολλαπλασιασµό του συντελεστή (x) επί την τιµή του κατωτέρω πίνακα 2.

Πίνακας 2

Καθαρό φορτίο (m) Μέγιστη επιτρεπτή τυπική απόκλιση για την κλάση

X(1)

m < 50 g 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% g

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

15 000 g < m 0,053%

Για τις κλάσεις ΧΙ και ΧΙΙ, το (x) είναι µικρότερο του 1

Για την κλάση ΧΙΙΙ, το (x) είναι το πολύ 1

Για την κλάση ΧΙΙΙΙ, το (x) είναι µεγαλύτερο του 1
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4.3. Επαλήθευση υποδιαίρεσης της κλίµακας � όργανα µιας υποδιαίρεσης

Πίνακας 3

Αριθµός υποδιαιρέσεων της κλίµακας

επαλήθευσης n = Max/eΚλάσεις ακριβείας Υποδιαίρεση της κλίµακας

επαλήθευσης
Κατώτατος Ανώτατος

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

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

  0,1 g < e 5 000 100 000

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

    5 g < e 500 10 000

XIIII Y(b)     5 g < e 100 1 000
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4.4. Επαλήθευση υποδιαίρεσης κλίµακας - όργανα πολλαπλών υποδιαιρέσεων

Πίνακας 4

Αριθµός των υποδιαιρέσεων της κλίµακας

επαλήθευσης n = Max/e
Κλάση ακριβείας Υποδιαίρεση της κλίµακας

επαλήθευσης
Κατώτατη τιµή(1)

n = Maxi/ e(i+1)

Ανώτατη τιµή

n = Maxi/ei

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

0,001 g < ei ≤ 0,05 g 5 000 100 000
XII 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

όπου :

i = 1, 2, � r

i = µερική περιοχή ζύγισης

r = συνολικός αριθµός µερικών περιοχών

(1) Για i = r, ισχύουν οι αντίστοιχες στήλες του Πίνακα 3, αλλά το e αντικαθίσταται από er.
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5. Περιοχή µετρήσεων

Όταν καθορίζει την περιοχή µετρήσεων για όργανα κλάσης Y, ο κατασκευαστής λαµβάνει

υπόψη ότι η ελάχιστη δυναµικότητα πρέπει να ισούται τουλάχιστον µε

κλάση Υ(Ι): 100 e

κλάση Υ(ΙΙ): 20 e για 0,001 g < e < 0,05, και

50 e για 0,1 g < e

κλάση Y(a): 20 e

κλάση Y(b): 10 e

Ζυγοί που χρησιµοποιούνται για διαλογή

δηλ. ταχυδροµικοί ζυγοί και ζυγιστές απορριµµάτων : 5 e

6. ∆υναµική ρύθµιση

6.1. Η διάταξη δυναµικής ρύθµισης λειτουργεί εντός περιοχής φορτίων που καθορίζει ο

κατασκευαστής.

6.2. Η διάταξη δυναµικής ρύθµισης που αντισταθµίζει τη δυναµική επίδραση του κινούµενου

φορτίου, εάν υπάρχει, δεν µπορεί να λειτουργήσει εκτός της περιοχής φορτίων και µπορεί να

διασφαλίζεται.
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7. Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών

7.1. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων είναι:

7.1.1.Για όργανα κατηγορίας Χ:

- Για αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1 και τον Πίνακα 2.

- Για στατική ζύγιση µε µη αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1.

7.1.2.Για όργανα κατηγορίας Υ

- Για κάθε φορτίο σε αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται στον Πίνακα 1,

- Για στατική ζύγιση µε µη αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται για την κατηγορία Χ

στον Πίνακα 1.

7.2. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής λόγω διαταραχής ισούται προς µια υποδιαίρεση της κλίµακας

επαλήθευσης.

7.3. Περιοχή θερµοκρασίας:

- Για τις κλάσεις ΧΙ και Υ(Ι), η κατώτατη περιοχή είναι 5°C.

- 

- Για τις κλάσεις ΧΙΙ και Υ(ΙΙ), η κατώτατη περιοχή είναι 15°C.
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Κεφάλαιο ΙΙΙ - Αυτόµατα όργανα σταθµικής πλήρωσης

1. Κλάσεις ακρίβειας

1.1. Ο κατασκευαστής καθορίζει τόσο την κλάση ακρίβειας αναφοράς Ref(x) και την ή τις

λειτουργικές κλάσεις ακρίβειας X(x).

1.2. Για κάθε τύπο οργάνου ορίζεται µία κλάση ακρίβειας αναφοράς, Ref(x), που αντιστοιχεί στη

µέγιστη δυνατή ακρίβεια των οργάνων του δεδοµένου τύπου. Μετά την εγκατάσταση κάθε

οργάνου, ορίζονται γι� αυτό µία ή περισσότερες λειτουργικές κλάσεις ακρίβειας, X(x),

λαµβανοµένων υπόψη των εκάστοτε προϊόντων προς ζύγιση. Ο συντελεστής χαρακτηρισµού

της κλάσης (x) πρέπει να είναι ≤ 2 και να έχει την µορφή 1x10k, 2x10k ή 5x10k, όπου k

ακέραιος αρνητικός αριθµός ή µηδέν.

1.3. Η κλάση ακρίβειας αναφοράς Ref(x) έχει εφαρµογή στα στατικά φορτία.

1.4. Στην λειτουργική κλάση ακρίβειας X(x), X είναι ένα σύστηµα που συσχετίζει την ακρίβεια

µε το βάρος του φορτίου και (x) είναι πολλαπλασιαστής εφαρµοζόµενος στα όρια σφάλµατος

που καθορίζονται για την κλάση X(1) στο σηµείο 2.2.

2. Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

2.1. Σφάλµα στατικής ζύγισης
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2.1.1.Για στατικά φορτία στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας, το µέγιστο επιτρεπόµενο

σφάλµα για την κλάση ακρίβειας αναφοράς Ref(x) ισούται προς το 0,312 της µέγιστης

επιτρεπτής απόκλισης κάθε ποσότητας πλήρωσης από το µέσο όρο, η οποία καθορίζεται στον

Πίνακα 5 πολλαπλασιαζόµενο επί τον συντελεστή χαρακτηρισµού της κλάσης (x).

2.1.2.Για τα όργανα των οποίων η ποσότητα πλήρωσης µπορεί να απαρτίζεται από περισσότερα

του ενός φορτία (π.χ. σωρευτικοί ή επιλεκτικοί συνδυασµένοι ζυγιστές), το µέγιστο

επιτρεπόµενο σφάλµα για στατικά φορτία ισούται προς την ακρίβεια που απαιτείται για την

ποσότητα πλήρωσης όπως ορίζεται στο σηµείο 2.2. (δηλ. όχι το άθροισµα των µέγιστων

επιτρεπτών αποκλίσεων των επιµέρους φορτίων).

2.2. Απόκλιση από τη µέση ποσότητα πλήρωσης

Πίνακας 5

Μάζα των ποσοτήτων

πλήρωσης � m (g)

Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση κάθε ποσότητας

πλήρωσης από το µέσο όρο για την κλάση 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%

Σηµείωση : Η υπολογιζόµενη απόκλιση κάθε ποσότητας πλήρωσης από το µέσο όρο επιτρέπεται

να αναπροσαρµόζεται για να ληφθεί υπόψη η επίδραση του κοκκοµετρικού βαθµού του υλικού.
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2.3. Σφάλµα σε σχέση µε προρυθµιζόµενες τιµές (σφάλµα ρύθµισης)

Στην περίπτωση των οργάνων που επιτρέπουν την προρύθµιση του βάρους της ποσότητας

πλήρωσης, η µέγιστη διαφορά µεταξύ της προρυθµισµένης τιµής και της µέσης µάζας των

ποσοτήτων πλήρωσης δεν υπερβαίνει το 0,312 της µέγιστης επιτρεπτής απόκλισης κάθε

ποσότητας πλήρωσης από το µέσο όρο, η οποία καθορίζεται στον Πίνακα 5.

3. Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών

3.1. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων ορίζεται στην παράγραφο

2.1.

3.2. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής λόγω διαταραχής ισούται µε µεταβολή της ένδειξης του στατικού

βάρους ίση προς το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα που καθορίζεται στην παράγραφο 2.1,

υπολογιζόµενο για την ονοµαστική ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης, ή, στην περίπτωση των

οργάνων στα οποία η ποσότητα πλήρωσης απαρτίζεται από περισσότερα του ενός φορτία, µε

µια µεταβολή που έχει ισοδύναµη επίδραση στην ποσότητα πλήρωσης. Η υπολογιζόµενη

κρίσιµη τιµή µεταβολής στρογγυλοποιείται στο αµέσως µεγαλύτερο διάστηµα της

κλίµακας (d).

3.3. Ο κατασκευαστής καθορίζει την τιµή της ονοµαστικής κατώτατης ποσότητας πλήρωσης.
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Κεφάλαιο IV - Αθροιστές ασυνεχούς λειτουργίας

1. Κλάσεις ακριβείας

Τα όργανα διακρίνονται στις εξής τέσσερις κλάσεις ακριβείας: 0,2, 0,5, 1 και 2.

2. Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

Πίνακας 6

Κλάση ακρίβειας Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα στο

άθροισµα φορτίων

0,2 +0,10%

0,5 +0,25%

1 +0,50%

2 +1,00%

3. ∆ιάστηµα κλίµακας άθροισης

Το διάστηµα της κλίµακας άθροισης (dt) λαµβάνει τις τιµές

0,01% Max < dt < 0,2% Max.

4 Ελάχιστο άθροισµα φορτίων (Σmin)

Το ελάχιστο άθροισµα φορτίων (�min) δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το φορτίο στο οποίο

το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα ισούται µε το διάστηµα της κλίµακας άθροισης (dt), ούτε

µεγαλύτερο από το ελάχιστο φορτίο που ορίζει ο κατασκευαστής.
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5. Ρύθµιση του µηδενός

Τα όργανα που δεν λαµβάνουν το απόβαρο µετά από κάθε εκκένωση φορτίου είναι

εφοδιασµένα µε διάταξη ρύθµισης του µηδενός. Η αυτόµατη λειτουργία τους ανακόπτεται

εάν η ένδειξη του µηδενός ποικίλει κατά:

- 1 dt στα όργανα µε αυτόµατη διάταξη ρύθµισης του µηδενός

- 0,5 dt στα όργανα µε ηµιαυτόµατη ή µη αυτόµατη διάταξη ρύθµισης του µηδενός.

6. ∆ιεπαφή χειριστή

Κατά την αυτόµατη λειτουργία ανακόπτονται οι ρυθµίσεις από χειριστή και ο µηδενισµός του

οργάνου.

7. Εκτύπωση

Στα όργανα που είναι εφοδιασµένα µε εκτυπωτή, ο µηδενισµός του αθροίσµατος ανακόπτεται

µέχρι να εκτυπωθεί το άθροισµα. Σε περίπτωση διακοπής της αυτόµατης λειτουργίας,

εκτυπώνεται το άθροισµα.

8. Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών

8.1. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων ορίζονται στον Πίνακα

7.

Πίνακας 7

Φορτίο (m) σε διαστήµατα κλίµακας άθροισης (dt) Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

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. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής λόγω διαταραχής είναι ένα διάστηµα της κλίµακας άθροισης για

οποιαδήποτε ένδειξη βάρους και οποιοδήποτε αποθηκευµένο στη µνήµη άθροισµα

Κεφάλαιο V - Αθροιστές συνεχούς λειτουργίας

1. Κλάσεις ακριβείας

Τα όργανα διακρίνονται στις εξής τρεις κλάσεις ακριβείας:

0,5, 1 και 2.

2. Περιοχή µετρήσεων

2.1. Ο κατασκευαστής καθορίζει την περιοχή µετρήσεων, το λόγο µεταξύ του ελάχιστου καθαρού

φορτίου επί του ζυγού και της µέγιστης ικανότητας, και το ελάχιστο άθροισµα φορτίων.

2.2. Το ελάχιστο άθροισµα φορτίων, �min, είναι τουλάχιστον ίσο προς

800 d για την κλάση 0,5

400 d για την κλάση 1

200 d για την κλάση 2.

όπου d : το διάστηµα της κλίµακας άθροισης της διάταξης γενικής άθροισης.
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3. Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

Πίνακας 8

Κλάση ακρίβειας Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του

αθροίσµατος φορτίων

0,5 + 0,25%

1 + 0,5%

2 + 1,0%

4. Ταχύτητα του µεταφορικού ιµάντα

Η ταχύτητα του µεταφορικού ιµάντα καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Για τους

ιµαντοζυγιστές µιας ταχύτητας και για τους ιµαντοζυγιστές πολλαπλών ταχυτήτων των

οποίων η ταχύτητα επιλέγεται µε το χέρι, οι διακυµάνσεις της ταχύτητας δεν πρέπει να

υπερβαίνουν το 5% της ονοµαστικής τιµής. Το προϊόν δεν πρέπει να κινείται µε ταχύτητα

διαφορετική από εκείνη του µεταφορικού ιµάντα.

5. ∆ιάταξη γενικής άθροισης

Η διάταξη γενικής άθροισης, δεν πρέπει να µπορεί να µηδενισθεί.

6. Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών

6.1. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων, για φορτία ίσα

τουλάχιστον προς το Σmin, ισούται προς την αντίστοιχη τιµή του Πίνακα 8,

πολλαπλασιασµένη επί 0,7 και στρογγυλεµένη στο πλησιέστερο διάστηµα της κλίµακας

άθροισης (d).
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6.2. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής λόγω διαταραχής, για φορτία ίσα προς Σmin, ισούται προς την

αντίστοιχη τιµή του πίνακα 8, πολλαπλασιασµένη επί 0,7 για την προβλεπόµενη κλάση του

ιµαντοζυγιστού, στρογγυλευµένη στην επόµενη πλησιέστερη υποδιαίρεση της κλίµακας

άθροισης (d).

Κεφάλαιο VΙ - Αυτόµατες γεφυροπλάστιγγες σιδηροδρόµων

1. Κλάσεις ακριβείας

Τα όργανα διακρίνονται στις εξής τέσσερις κλάσεις ακριβείας:

0,2, 0,5, 1 και 2.

2. Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

2.1. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα για την εν κινήσει ζύγιση ενός βαγονιού ή ολόκληρου

του συρµού ορίζονται στον πίνακα 9.

Πίνακας 9

Κλάση ακρίβειας Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

0,2 + 0,1%

0,5 + 0,25%

1 + 0,5%

2 + 1,0%
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2.2. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα για την εν κινήσει ζύγιση συνδεδεµένων ή

αποσυνδεδεµένων βαγονιών ισούται προς τη µεγαλύτερη από της εξής τιµές:

- την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 9, στρογγυλεµένη στην

πλησιέστερη υποδιαίρεση της κλίµακας,

- την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 9, στρογγυλεµένη στην

πλησιέστερη υποδιαίρεση της κλίµακας, για βάρος ίσο προς το 35% του µέγιστου

βάρους βαγονιού (όπως αναγράφεται στα αναγνωριστικά σήµατα),

- µία υποδιαίρεση κλίµακας (d)

2.3. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα για την εν κινήσει ζύγιση συρµών ισούται προς τη

µεγαλύτερη από της εξής τιµές:

- την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 9, στρογγυλεµένη στην

πλησιέστερη υποδιαίρεση της κλίµακας,

- την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον Πίνακα 9, για βάρος ίσο προς το 35% του

µέγιστου βάρους ενός βαγονιού (όπως αναγράφεται στα αναγνωριστικά σήµατα)

πολλαπλασιασµένη επί τον αριθµό των βαγονιών αναφοράς (µέχρι 10) του συρµού, και

στρογγυλεµένη στην πλησιέστερη υποδιαίρεση της κλίµακας,

- µία υποδιαίρεση κλίµακας (d) για κάθε βαγόνι του συρµού, αλλά µέχρις ανωτάτου

ορίου 10 d.

2.4. Όταν ζυγίζονται συνδεδεµένα βαγόνια, το σφάλµα σε ποσοστό 10% κατά ανώτατο όριο των

αποτελεσµάτων ζύγισης που έχουν ληφθεί από µία ή περισσότερες διελεύσεις του συρµού,

µπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα που καθορίζεται στην

παράγραφο 2.2, αλλά δεν υπερβαίνει διπλάσιό του ΜΕΣ.
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3. Υποδιαίρεση κλίµακας (d)

Η σχέση µεταξύ της κλάσης ακριβείας και της υποδιαίρεσης κλίµακας ορίζεται στον

πίνακα 10.

Πίνακας 10

Κλάση ακριβείας Υποδιαίρεση κλίµακας

0,2 d < 50 kg

0,5 d < 100 kg

1 d < 200 kg

2 d < 500 kg

4. Περιοχή µέτρησης

4.1. Η ελάχιστη δυναµικότητα δεν πρέπει να είναι µικρότερη του 1 t ούτε µεγαλύτερη της τιµής

του πηλίκου του ελάχιστου βάρους βαγονιού διαιρούµενου δια του αριθµού των µερικών

ζυγίσεων.

4.2. Το ελάχιστο βάρος βαγονιού δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 50 d.

5. Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών
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5.1. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων ορίζεται στον Πίνακα 11.

Πίνακας 11

Φορτίο (m) σε υποδιαιρέσεις κλίµακας επαλήθευσης

(d)

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

0 < m < 500 + 0,5 d

500 < m < 2 000 + 1,0 d

2 000 < m < 10 000 + 1,5 d

5.2. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής ισούται µε µια υποδιαίρεση της κλίµακας επαλήθευσης.

________________________
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ΠΑPAΡΤΗΜΑ MI-007

ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ

Στα ταξίµετρα έχουν εφαρµογή οι οικείες απαιτήσεις του Παραρτήµατος 1, οι ειδικές απαιτήσεις

του παρόντος Παραρτήµατος και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που

απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ταξίµετρο

Όργανο το οποίο λειτουργεί µαζί µε γεννήτρια σήµατος*, απαρτίζοντας όργανο µετρήσεων. Το

όργανο αυτό µετρά τη διάρκεια, υπολογίζει την απόσταση βάσει σήµατος προερχόµενου από τη

γεννήτρια σήµατος απόστασης. Επιπλέον, υπολογίζει και απεικονίζει το κόµιστρο που πρέπει να

καταβληθεί για µια διαδροµή µε βάση την υπολογιζόµενη απόσταση ή/και τη µετρούµενη διάρκεια

της διαδροµής.

__________________

* η γεννήτρια σήµατος απόστασης δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

Κόµιστρο

Το συνολικό ποσό χρηµάτων που οφείλεται για µια διαδροµή βάσει πάγιου τέλους µίσθωσης ή/και

µήκους ή/και διάρκειας διαδροµής. Το κόµιστρο δεν περιλαµβάνει πρόσθετα τέλη για πρόσθετες

υπηρεσίες.
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Κρίσιµη ταχύτητα

Η τιµή ταχύτητας που λαµβάνεται διαιρώντας µια τιµή χρονοτιµολογίου δια µιας εφαρµοστέας

τιµής τιµολογίου.

Συνήθης τρόπος υπολογισµού S (απλή εφαρµογή τιµολογίου)

Υπολογισµός του κοµίστρου ο οποίος βασίζεται στην εφαρµογή του χρονοτιµολογίου κάτω της

ταχύτητας αλλαγής και στην εφαρµογή του τιµολογίου αποστάσεως άνω της κρίσιµης ταχύτητας.

Συνήθης τρόπος υπολογισµού D (διπλή εφαρµογή τιµολογίου)

Υπολογισµός του κοµίστρου ο οποίος βασίζεται σε ταυτόχρονη εφαρµογή του χρονοτιµολογίου και

του τιµολογίου αποστάσεως σε ολόκληρη τη διαδροµή.

Θέση λειτουργίας

Οι διάφοροι τρόποι στους οποίους το ταξίµετρο εκπληρώνει τα διάφορα µέρη της λειτουργίας του.

Οι θέσεις λειτουργίας διακρίνονται µε τις εξής ενδείξεις :

«Ελεύθερο»: Η θέση λειτουργίας στην οποία δεν λειτουργεί ο υπολογισµός κοµίστρου.

«Μισθωµένο»: Η θέση λειτουργίας στην οποία το κόµιστρο υπολογίζεται µε βάση ενδεχόµενο

αρχικό τέλος και τιµολογίου βάσει της διανυόµενης απόστασης ή/και της

διάρκειας της διαδροµής.

«Σταµατηµένο»: Η θέση λειτουργίας στην οποία αναγράφεται το οφειλόµενο κόµιστρο και στην 

οποία δεν λειτουργεί τουλάχιστον ο υπολογισµός του κοµίστρου βάσει χρόνου.
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Απαιτήσεις σχεδιασµού

1. Τα ταξίµετρα είναι σχεδιασµένα για να υπολογίζουν την απόσταση και να µετρούν τη

διάρκεια µιας διαδροµής.

2. Τα ταξίµετρα είναι σχεδιασµένα για να υπολογίζουν και να αναγράφουν το κόµιστρο, σε

βήµατα ίσα προς τη διακριτική ικανότητα που ορίζει το κράτος µέλος στη θέση λειτουργίας

«Μισθωµένο». Το ταξίµετρο είναι επίσης σχεδιασµένο για την αναγραφή της τελικής τιµής

για τη διαδροµή στη θέση λειτουργίας «Σταµατηµένο».

3. Τα ταξίµετρα είναι ικανά να εφαρµόζουν τους συνήθεις τρόπους υπολογισµού S και D. Τα

ταξίµετρα είναι δυνατόν να επιλέγουν µεταξύ αυτών των τρόπων υπολογισµού µε ασφαλή

ρύθµιση.

4. Τα ταξίµετρα πρέπει να µπορούν να παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία µέσω κατάλληλης(ων)

ασφαλούς διεπαφής(ών):

- θέση λειτουργίας «Ελεύθερο», «Μισθωµένο», «Σταµατηµένο»,

- στοιχεία των αθροιστών σύµφωνα µε την παράγραφο 15.1,

- γενικές πληροφορίες: σταθερά της γεννήτριας σήµατος, ηµεροµηνία σφράγισης,

χαρακτηριστικός αριθµός του ταξί, πραγµατικός χρόνος, αναγνώριση του τιµολογίου,

- πληροφορίες για το κόµιστρο της διαδροµής, σύνολο χρέωσης, κόµιστρο, υπολογισµός

του κοµίστρου, συµπληρωµατική χρέωση, ηµεροµηνία, χρόνος έναρξης, χρόνος λήξης,

διανυθείσα απόσταση,

- πληροφορίες για το(τα) τιµολόγιο(α), παράµετροι του(ων) τιµολογίου(ων).
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Η εθνική νοµοθεσία µπορεί να απαιτεί τη σύνδεση ορισµένων διατάξεων µε τη(ις)

διεπαφή(ές) του ταξιµέτρου. Όταν µία τέτοια διάταξη είναι υποχρεωτική, θα πρέπει να είναι

δυνατόν, µέσω ασφαλούς ρύθµισης, να εµποδίζεται αυτόµατα η λειτουργία του ταξιµέτρου

λόγω απουσίας ή µη ορθής λειτουργίας της υποχρεωτικής διάταξης.

5. Ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να είναι δυνατόν να ρυθµίζεται ένα ταξίµετρο στη

σταθερά της γεννήτριας σήµατος απόστασης µε την οποία είναι συνδεδεµένο και να

ασφαλίζεται η ρύθµιση αυτή.

Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας

6.1. Το µηχανικό περιβάλλον που ισχύει είναι το Μ3.

6.2. Ο κατασκευαστής καθορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας των οργάνων και

ειδικότερα :

- ελάχιστη περιοχή θερµοκρασίας 80°C όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον,

- τα όρια παροχής DC, για την οποία έχει σχεδιασθεί το όργανο.

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

7. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα, εξαιρουµένων των σφαλµάτων που οφείλονται στην

εγκατάσταση ενός ταξιµέτρου σε ένα ταξί, είναι:

- Στον παρερχόµενο χρόνο: +/- 0,1 %,

Κατώτατη τιµή µ.ε.σ.: 0,2s

- Στη διανυόµενη απόσταση: +/- 0,2 %,

Κατώτατη τιµή µ.ε.σ.: 4m

- Στον υπολογισµό του κοµίστρου: +/- 0,1 %

Κατώτατη, συµπεριλαµβανοµένης της στρογγυλοποίησης: αντίστοιχη προς το λιγότερο

σηµαντικό ψηφίο της ένδειξης κοµίστρου
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Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών

8. Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση

8.1. Η κλάση ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος που έχει εφαρµογή είναι η Ε3.

8.2. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα που καθορίζονται στην παράγραφο 7 τηρούνται και υπό

την επήρεια ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής.

Βλάβη του τροφοδοτικού ισχύος

9. Σε περίπτωση πτώσης της παροχής κάτω από το κατώτερο όριο λειτουργίας που καθορίζει ο

κατασκευαστής, το ταξίµετρο

- Εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά ή αρχίζει εκ νέου να λειτουργεί σωστά χωρίς

απώλεια των δεδοµένων που ήταν διαθέσιµα πριν από την πτώση παροχής εάν η πτώση

παροχής είναι προσωρινή, δηλ. οφείλεται στην επανεκκίνηση του κινητήρα,

- Σβήνει τις υπάρχουσες µετρήσεις και επανέρχεται στη θέση <<Ελεύθερο>>, εάν η

πτώση παροχής διαρκεί για περισσότερο χρόνο.
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Λοιπές απαιτήσεις

10. Οι συνθήκες συµβατότητας µεταξύ του ταξιµέτρου και της γεννήτριας σήµατος απόστασης

καθορίζονται από τον κατασκευαστή του ταξιµέτρου.

11. Εάν υπάρχει πρόσθετο τέλος πρόσθετης υπηρεσίας το οποίο εισάγεται από τον οδηγό µε το

χέρι, το ποσό αυτό δεν υπολογίζεται στο απεικονιζόµενο κόµιστρο. Σε µια τέτοια περίπτωση,

ωστόσο, το ταξίµετρο επιτρέπεται να απεικονίζει πρόσκαιρα την αξία του κοµίστρου,

συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου τέλους.

12. Εάν το κόµιστρο υπολογίζεται µε τη µέθοδο υπολογισµού D, το ταξίµετρο επιτρέπεται να

διαθέτει συµπληρωµατικό τρόπο απεικόνισης, µε τον οποίον απεικονίζονται σε πραγµατικό

χρόνο µόνον η συνολική απόσταση και η διάρκεια της διαδροµής.

13. Όλες οι τιµές που απεικονίζονται για να τις διαβάζει ο επιβάτης πρέπει να αναγνωρίζονται

κατάλληλα. Οι τιµές αυτές καθώς και η αναγνώρισή τους πρέπει να είναι ευανάγνωστες µε

φως ηµέρας και τη νύχτα.

14.1. Εάν το καταβλητέο τίµηµα ή τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται κατά της δόλιας χρήσης

είναι δυνατόν να επηρεάζονται από την επιλογή του τρόπου λειτουργίας από

προγραµµατισµένη εκ των προτέρων σειρά ή µε ρύθµιση ελεύθερων δεδοµένων, οι ρυθµίσεις

του οργάνου και τα εισαγόµενα δεδοµένα µπορούν να διασφαλίζονται.

14.2. Οι δυνατότητες διασφάλισης που διαθέτει ένα ταξίµετρο πρέπει να επιτρέπουν τη χωριστή

διασφάλιση των ρυθµίσεων.
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14.3. Οι διατάξεις της παραγράφου 8.3 του Παραρτήµατος Ι ισχύουν επίσης και για τα τιµολόγια.

15.1. Τα ταξίµετρα είναι εξοπλισµένα µε µη µηδενιζόµενους αθροιστές για όλες τις ακόλουθες

τιµές:

- Συνολική απόσταση που διανύεται από το ταξί,

- Συνολική απόσταση που διανύεται από το µισθωµένο ταξί,

- Συνολικός αριθµός µισθώσεων,

- Συνολικό ποσό χρηµάτων που εισπράττονται ως συµπλήρωµα,

- Συνολικό ποσό χρηµάτων που εισπράττονται ως κόµιστρο.

Οι αθροιζόµενες τιµές περιλαµβάνουν τις τιµές που αποθηκεύονται σε µνήµη σύµφωνα µε

την παράγραφο 9 σε περίπτωση απώλειας της παροχής ρεύµατος.

15.2. Εάν αποσυνδεθούν από την πηγή ρεύµατος, τα ταξίµετρα πρέπει να µπορούν να διατηρούν τις

τιµές που έχουν αποθηκευθεί στη µνήµη τους επί ένα έτος προκειµένου να είναι δυνατή η

αντιγραφή τους σε άλλο µέσο.

15.3. Πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα ώστε η απεικόνιση των αθροισµένων τιµών να µην

χρησιµοποιείται για την παραπλάνηση των επιβατών.
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16. Η αυτόµατη αλλαγή τιµολογίου επιτρέπεται ανάλογα µε

- την απόσταση της διαδροµής

- τη διάρκεια της διαδροµής

- την ώρα

- την ηµεροµηνία

- την ηµέρα της εβδοµάδας

17. Εάν τα χαρακτηριστικά του ταξί έχουν σηµασία για την ορθότητα του ταξιµέτρου, το

ταξίµετρο πρέπει να διαθέτει µέσα µε τα οποία να διασφαλίζεται η σύνδεση του ταξιµέτρου

µε το ταξί στο οποίο εγκαθίσταται.

18. Για τον έλεγχο µετά την εγκατάσταση, το ταξίµετρο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τη

δυνατότητα να ελέγχεται χωριστά η ακρίβεια των µετρήσεων χρόνου και απόστασης και η

ακρίβεια του υπολογισµού.

19. Τα ταξίµετρα και οι οδηγίες του κατασκευαστή για την τοποθέτησή τους είναι τέτοια ώστε,

εφόσον αυτά έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, να αποκλείεται

επαρκώς η δόλια αλλοίωση του σήµατος µέτρησης που αντιπροσωπεύει τη διανυόµενη

απόσταση.

20. Η γενική βασική απαίτηση για τη δόλια χρήση πρέπει να πληρούται κατά τρόπον ώστε να

προστατεύονται τα συµφέροντα του πελάτη, του οδηγού, του εργοδότη του οδηγού και των

φορολογικών αρχών.
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21. Το ταξίµετρο πρέπει να σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να τηρεί τα µέγιστα επιτρεπόµενα

σφάλµατα χωρίς ρύθµιση επί ένα έτος κανονικής χρήσης.

22. Το ταξίµετρο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ρολόι πραγµατικού χρόνου για τον υπολογισµό

της ώρας και της ηµεροµηνίας, εκ των οποίων η µία ή και οι δύο µπορούν να

χρησιµοποιούνται για την αυτόµατη αλλαγή τιµολογίου. Για το ρολόι πραγµατικού χρόνου,

ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

- Ο υπολογισµός της ώρας πρέπει να έχει ακρίβεια 0,02%.

- Η δυνατότητα διόρθωσης του ρολογιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 λεπτά την

εβδοµάδα. Η αλλαγή θερινής-χειµερινής ώρας πρέπει να γίνεται αυτοµάτως.

- Πρέπει να εµποδίζεται η διόρθωση, είτε αυτόµατη είτε µε το χέρι, κατά τη διάρκεια της

διαδροµής.
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23. Για την απεικόνιση ή εκτύπωση των τιµών διανυόµενης απόστασης και παρερχόµενου

χρόνου σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες µονάδες:

∆ιανυόµενη απόσταση:

- στο Ηνωµένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία: µέχρι την ηµεροµηνία που θα καθορίσουν τα

ανωτέρω κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 1, σηµείο β) της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ:

χιλιόµετρα ή µίλια,

- σε όλα τα υπόλοιπα κράτη µέλη: χιλιόµετρα.

Παρερχόµενος χρόνος:

- ∆ευτερόλεπτα, πρώτα λεπτά ή ώρες, ανάλογα µε την περίπτωση, λαµβανοµένων υπόψη

της απαιτούµενης διακριτικής ικανότητας και της ανάγκης αποφυγής παρανοήσεων.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι:

B+ΣΤ ή B+∆ ή H1.

________________________
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ΠAPAΡTHMA ΜΙ-008

ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ

Στα µέτρα µήκους που ορίζονται κατωτέρω έχουν εφαρµογή οι οικείες απαιτήσεις του

Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος και οι διαδικασίες

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Κεφάλαιο. Ωστόσο, η απαίτηση για

την υποβολή αντιγράφου των δηλώσεων συµµόρφωσης µπορεί να ερµηνευθεί ως ισχύουσα για µια

παρτίδα ή µια αποστολή και όχι για κάθε επιµέρους όργανο.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Μέτρο µήκους

Όργανο µε υποδιαιρέσεις της κλίµακας, οι αποστάσεις των οποίων δίνονται σε νόµιµες µονάδες

µήκους.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Συνθήκες αναφοράς

1.1. Για τις µετροταινίες µήκους 5 µέτρων ή µεγαλύτερες, το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

πρέπει να τηρείται όταν εφαρµόζεται ελκτική δύναµη 50 Newton ή άλλη τιµή δύναµης την

οποία ορίζει ο κατασκευαστής και η οποία αναγράφονται κατάλληλα στο όργανο για τα

άκαµπτα ή τα ηµιάκαµπτα µέτρα µήκους, δεν απαιτείται ελκτική δύναµη.
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1.2. Η θερµοκρασία αναφοράς είναι 20°C εκτός αντίθετων υποδείξεων του κατασκευαστή και

ανάλογης σήµανσης του µέτρου µήκους.

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

2. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα, θετικό ή αρνητικό σε mm, µεταξύ δύο µη διαδοχικών

υποδιαιρέσεων της κλίµακας είναι (a + bL), όπου:

- L είναι η τιµή του µήκους στρογγυλεµένη στο επόµενο ακέραιο µέτρο, και

- τα a και b δίδονται στον πίνακα 1 κατωτέρω.
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Όταν µια ακραία υποδιαίρεση της κλίµακας κλείεται από επιφάνεια, το µέγιστο

επιτρεπόµενο σφάλµα σε οποιαδήποτε απόσταση αρχίζει από το σηµείο αυτό

προσαυξάνεται κατά την τιµή c που δίδεται στον πίνακα 1 κατωτέρω.

Κλάση ακρίβειας 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

D- Ειδική κλάση για τις βυθοµετρικές µετροταινίες. 1)

2)Μέχρι και 30 m 1,5 µηδέν µηδέν

S- Ειδική κλάση για ταινίες µέτρησης δεξαµενών

Για κάθε µήκος 30m όταν η ταινία κείται επί επίπεδης

επιφάνειας

1,5 µηδέν µηδέν

1) Ισχύει για τους συνδυασµούς µετροταινίας/βαριδιού.
2) Εάν το ονοµαστικό µήκος υπερβαίνει τα 30m, επιτρέπεται µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα 0,75mm ανά 30m µήκους µετροταινίας.

Πίνακας 1

Οι βυθοµετρικές µετροταινίες µπορούν επίσης να ανήκουν στις κλάσεις Ι ή ΙΙ· στην

περίπτωση αυτήν, για οποιοδήποτε µήκος µεταξύ δύο υποδιαιρέσεων της κλίµακας, εκ των

οποίων η µία βρίσκεται στο βαρίδι και η άλλη στην ταινία, το µ.ε.σ. ισούται προς + 0,6mm

όταν, από τον τύπο, λαµβάνεται τιµή µικρότερη των 0,6 mm.
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Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα στο µήκος µεταξύ δύο διαδοχικών υποδιαιρέσεων της

κλίµακας και η µέγιστη επιτρεπτή διαφορά µεταξύ δύο διαδοχικών διαστηµάτων της δίδονται

στον Πίνακα 2 κατωτέρω.

Μήκος i του διαστήµατος Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα ή διαφορά σε χιλιοστόµετρα ανάλογα µε

την κλάση ακρίβειας

I II III

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

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

Πίνακας 2

Όταν ο κανόνας είναι πτυσσόµενος, οι αρθρώσεις του δεν πρέπει να προκαλούν σφάλµατα

πέραν των ανωτέρω, τα οποία υπερβαίνουν τα : 0,3mm για την κλάση ΙΙ, και τα 0,5mm για

την κλάση ΙΙΙ.

Υλικά

3.1. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στα µέτρα µήκους πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι

µεταβολές µήκους λόγω µεταβολών της θερµοκρασίας κατά + 8°C περί τη

θερµοκρασία αναφοράς να µην υπερβαίνουν το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα. Η

διάταξη αυτή δεν ισχύει προκειµένου για τις µετρήσεις των κλάσεων S και D, κατά τις

οποίες ο κατασκευαστής σκοπεύει, εφόσον απαιτείται, να εφαρµόσει διορθώσεις λόγω

θερµικής διαστολής στις σχετικές ενδείξεις).

3.2. Τα µέτρα µήκους που κατασκευάζονται από υλικά που ενδέχεται να µεταβάλλονται

όταν υποβάλλονται σε ευρύ φάσµα σχετικής υγρασίας δεν επιτρέπεται να

περιλαµβάνονται στις κλάσεις ΙΙ ή ΙΙΙ.
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Υποδιαιρέσεις

4. Η ονοµαστική τιµή πρέπει να αναγράφεται στο µέτρο µήκους. Τα χιλιοστοµετρικά µέτρα

µήκους πρέπει να αριθµούνται ανά εκατοστόµετρο, ενώ, στα µέτρα µήκος µε διαστήµατα άνω

των 2cm, πρέπει να αριθµούνται όλες οι υποδιαιρέσεις.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι:

ΣΤ1 ή ∆1 ή B+∆ ή H ή Ζ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ

Στα µέτρα χωρητικότητας για σερβίρισµα που ορίζονται κατωτέρω έχουν εφαρµογή οι σχετικές

βασικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και οι

διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Κεφάλαιο. Ωστόσο, η

απαίτηση για την υποβολή αντιγράφου των δηλώσεων συµµόρφωσης µπορεί να ερµηνευθεί ως

ισχύουσα για µια παρτίδα ή µια αποστολή και όχι για κάθε επιµέρους όργανο. Επίσης, δεν

εφαρµόζεται η απαίτηση να φέρει το όργανο πληροφορίες σχετικά µε την ακρίβειά του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Μέτρο χωρητικότητας για σερβίρισµα

Μέτρο χωρητικότητας (π.χ. ποτήρι, κανάτα, ογκοµετρικό κύπελλο) σχεδιασµένο για τον

προσδιορισµό καθορισµένου όγκου υγρού (πλην των φαρµακευτικών προϊόντων), που πωλείται

προς άµεση κατανάλωση.
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Βαθµολογηµένο µέτρο

Μέτρο χωρητικότητας για σερβίρισµα, το οποίο φέρει χαραγή για την ένδειξη της ονοµαστικής

χωρητικότητας.

Μέτρο πληρώσεως

Μέτρο χωρητικότητας για σερβίρισµα, του οποίου ο εσωτερικός όγκος ισούται µε την ονοµαστική

χωρητικότητα.

Μέτρο µετάγγισης

Μέτρο χωρητικότητας για σερβίρισµα, από το οποίο το υγρό πρόκειται να αποχυθεί πριν

καταναλωθεί.

Χωρητικότητα

Ως «χωρητικότητα» νοείται ο εσωτερικός όγκος στην περίπτωση των µέτρων πληρώσεως ή ο

εσωτερικός όγκος µέχρι τη χαραγή πληρώσεως στην περίπτωση των βαθµολογηµένων µέτρων.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Συνθήκες αναφοράς

1.1. Θερµοκρασία: η θερµοκρασία αναφοράς για την µέτρηση της χωρητικότητας είναι 20°C.

1.2. Θέση ορθής ένδειξης: ελεύθερη ισορροπία επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
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2. Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

µε χαραγή πληρώσεως

Μέτρα µετάγγισης

< 100 mL ± 2 mL - 0

+ 4 mL

≥ 100 mL ± 3 % - 0

+ 6 %

Μέτρα για σερβίρισµα

< 200 mL ± 5 % - 0

+ 10 %

≥ 200 mL ± 5mL + 2,5 %

- 0

+ 10 mL + 5 %

Πίνακας 1

3. Υλικά

Τα µέτρα χωρητικότητας για σερβίρισµα είναι κατασκευασµένα από επαρκώς άκαµπτο υλικό

µε επαρκώς σταθερές διαστάσεις, ώστε η χωρητικότητα να παραµένει µέσα στα όρια του

µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος.

4. Σχήµα

4.1. Τα µέτρα πληρώσεως είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον ώστε µια µεταβολή του περιεχοµένου

ίση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα να προκαλεί µεταβολή της στάθµης κατά 2 mm

τουλάχιστον στο χείλος ή στη χαραγή.
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4.2. Τα µέτρα πληρώσεως είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον ώστε να µην παρεµποδίζεται η πλήρης

απόχυση του µετρούµενου υγρού.

5. Υποδιαιρέσεις

5.1. Η δηλούµενη ονοµαστική χωρητικότητα σηµειώνεται στο µέτρο κατά τρόπο εµφανή και

ανεξίτηλο.

5.2. Τα µέτρα χωρητικότητας για σερβίρισµα µπορούν επίσης να φέρουν τρεις ευδιάκριτες

ενδείξεις χωρητικότητας κατ� ανώτατο όριο, καµία από τις οποίες δεν πρέπει να προκαλεί

σύγχυση µεταξύ αυτών.

5.3. Όλες οι χαραγές πληρώσεως είναι επαρκώς εµφανείς και ανθεκτικές, ώστε να εξασφαλίζεται

η µη υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος κατά τη χρήση.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι:

A1 ή ΣΤ1 ή ∆1 ή Ε1 ή B+E ή B+∆ ή H.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MI-009

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Στα όργανα µέτρησης διαστάσεων των οριζόµενων τύπων έχουν εφαρµογή οι σχετικές βασικές

απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος και οι

διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα.

Ορισµοί

Όργανα µέτρησης του µήκους

Τα όργανα µέτρησης του µήκους χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό του µήκους υλικών που έχουν

τη µορφή σχοινιών (π.χ. υφάσµατα, ταινίες, καλώδια) κατά την κίνηση πρόωσης του προς µέτρηση

προϊόντος.

Εµβαδόµετρα

Τα εµβαδόµετρα χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό του εµβαδού της επιφάνειας αντικειµένων µε

ακανόνιστο σχήµα, π.χ. δέρµατα.

Όργανα πολυδιάστατης µέτρησης

Τα όργανα πολυδιάστατης µέτρησης χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό του µήκους των ακµών

(µήκος, πλάτος, ύψος) του µικρότερου περιγεγραµµένου ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου ενός

προϊόντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I - ΚΟΙΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση

1. Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στα όργανα µέτρησης διαστάσεων είναι

τέτοια ώστε:

- η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή

µεταβολής που ορίζεται στην παράγραφο 2.3, ή

- οποιαδήποτε µέτρηση καθίσταται αδύνατη, ή

- το αποτέλεσµα της µέτρησης παρουσιάζει στιγµιαίες διακυµάνσεις που δεν µπορούν να

εκληφθούν, να αποθηκευθούν σε µνήµη ή να µεταδοθούν ως αποτέλεσµα της µέτρησης,

ή

- το αποτέλεσµα της µέτρησης παρουσιάζει αρκετά απότοµες διακυµάνσεις ώστε να

γίνονται αντιληπτές από όλους ενδιαφέρει το αποτέλεσµα της µέτρησης.

2. Η κρίσιµη τιµή µεταβολής ισούται µε µια υποδιαίρεση της κλίµακας.



9681/4/03 REV 4 ZAC/ek,nk 3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΙ-009 DG C I    EL

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι

Για µηχανικά ή ηλεκτροµηχανικά όργανα:

ΣΤ1 ή Ε1 ή ∆1 ή Β+ΣΤ ή Β+Ε ή Β+∆ ή Η ή Η 1 ή Ζ.

Για ηλεκτρονικά όργανα ή όργανα που περιλαµβάνουν λογισµικό υπολογιστών :

Β+ΣΤ ή Β+∆ ή Η1 ή Ζ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II � ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Χαρακτηριστικά του προς µέτρηση προϊόντος

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακρίνονται από το χαρακτηριστικό συντελεστή Κ. Ο

συντελεστής αυτός εκφράζει την αντοχή στο τάνυσµα και τη δύναµη ανά µονάδα επιφανείας

του µετρούµενου προϊόντος, ορίζεται δε µε τον ακόλουθο τύπο

K = ε.(GA + 2.2 N/m2), όπου

ε η σχετική επιµήκυνση ενός δείγµατος υφάσµατος πλάτους ενός 1m, όταν ασκείται

σ� αυτό εφελκυστική δύναµη 10 N,

GA η δύναµη βάρους ανά µονάδα επιφανείας ενός δείγµατος υφάσµατος, σε N/m2.
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Συνθήκες λειτουργίας

2.1. Περιοχή µετρήσεων

Οι διαστάσεις και ο συντελεστής Κ, εφόσον έχει εφαρµογή, περικλείονται στην περιοχή που

καθορίζει ο κατασκευαστής για το όργανο. Τα πεδία τιµών του συντελεστή Κ παρέχονται

στον πίνακα 1:

Οµάδα Πεδίο τιµών του Κ Προϊόν

I 0 < K < 210-2 N/m2 µικρή αντοχή στο τάνυσµα

II 210-2 N/m2 < K < 810-2 N/m2 µέση αντοχή στο τάνυσµα

III 810-2 N/m2 < K < 2410-2 N/m2 µεγάλη αντοχή στο τάνυσµα

IV 2410-2 N/m2 < K πολύ µεγάλη αντοχή στο τάνυσµα

Πίνακας 1

2.2. Στις περιπτώσεις όπου το µετρούµενο αντικείµενο δεν µεταφέρεται από το όργανο µέτρησης,

η ταχύτητά του πρέπει να περικλείεται στην περιοχή που καθορίζει ο κατασκευαστής για το

όργανο.

2.3. Εάν το αποτέλεσµα της µέτρησης εξαρτάται από το πάχος, την κατάσταση της επιφάνειας και

το είδος της παροχής (π.χ. από ένα µεγάλο ρολό ή από στοίβες), ο κατασκευαστής καθορίζει

τους αντίστοιχους περιορισµούς.
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Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

3. Όργανα

Κλάση ακρίβειας Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

I 0,125%, αλλά τουλάχιστον 0,005 Lm

II 0,25%, αλλά τουλάχιστον 0,01 Lm

III 0,5%, αλλά τουλάχιστον 0,02 Lm

Πίνακας 2

Όπου Lm είναι το ελάχιστο µετρήσιµο µήκος, δηλαδή το µικρότερο µήκος, για τη µέτρηση

του οποίου προορίζεται να χρησιµοποιείται το όργανο, όπως καθορίζεται από τον

κατασκευαστή.

Η πραγµατική τιµή µήκους των διαφόρων τύπων υλικών πρέπει να µετράται µε κατάλληλα

όργανα (π.χ. µετροταινίες). Συνεπώς, το προς µέτρηση υλικό πρέπει να τοποθετείται σε

κατάλληλο υπόβαθρο (π.χ. κατάλληλο τραπέζι), ίσιο και όχι τεντωµένο.

Λοιπές απαιτήσεις

4. Τα όργανα πρέπει να εξασφαλίζουν τη µέτρηση του εκάστοτε προϊόντος χωρίς τάνυσµα

ανάλογα µε την προβλεπόµενη αντοχή στο τάνυσµα, για την οποία έχει σχεδιασθεί το

όργανο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III � ΕΜΒΑ∆ΟΜΕΤΡΑ

Συνθήκες λειτουργίας

1.1. Περιοχή µετρήσεων

Οι διαστάσεις περικλείονται στην περιοχή που καθορίζει ο κατασκευαστής για το όργανο.

1.2. Κατάσταση του προϊόντος

Ο κατασκευαστής καθορίζει τους περιορισµούς του οργάνου λόγω της ταχύτητας του

προϊόντος και του πάχους ή της κατάστασης της επιφανείας του, εφόσον αυτά έχουν σηµασία

για τη µέτρηση.

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

2. Όργανο

Το µέγιστο επιτρεπόµενα σφάλµα είναι 1,0 %, τουλάχιστον όµως 1 dm2

Λοιπές απαιτήσεις

3. Παρουσίαση του προϊόντος

Στην περίπτωση ανακοπής ή παύσης της κίνησης του προϊόντος, θα πρέπει να µην υπάρχει

πιθανότητα σφάλµατος στη µέτρηση ή να σβήνει η οθόνη.
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4. Υποδιαίρεση της κλίµακας

Η υποδιαίρεση της κλίµακας των οργάνων πρέπει να είναι 1,0 dm2. Επιπλέον, πρέπει να είναι

διαθέσιµη µία υποδιαίρεση της κλίµακας 0,1 dm2 για τη διεξαγωγή δοκιµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV � ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Συνθήκες λειτουργίας

1.1. Περιοχή µετρήσεων

∆ιαστάσεις εντός της περιοχής που ορίζει ο κατασκευαστής του οργάνου.

1.2. Ελάχιστη διάσταση

Το κατώτατο όριο της ελάχιστης διάστασης για όλες τις τιµές της υποδιαίρεσης κλίµακας

δίνεται στον Πίνακα 1.

Υποδιαίρεση κλίµακας (d) Ελάχιστη διάσταση (min)

(κατώτατο όριο)

d <2 cm 10 d

2cm < d < 10 cm 20 d

10 cm < d 50 d

Πίνακας 1
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1.3. Ταχύτητα του προϊόντος

Η ταχύτητα πρέπει να περικλείεται στην περιοχή που καθορίζει ο κατασκευαστής για το

όργανο.

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα

2. Όργανο

Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα είναι + 1,0 d.

________________________
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ΠΑPAΡΤΗΜΑ MI-010

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

Στους αναλυτές καυσαερίων που ορίζονται κατωτέρω και προορίζονται για τον έλεγχο και την

επαγγελµατική συντήρηση µηχανοκίνητων οχηµάτων εν χρήσει, έχουν εφαρµογή οι οικείες

απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος Παραρτήµατος και οι

διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν Παράρτηµα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Αναλυτής καυσαερίων

Ως «αναλυτής καυσαερίων» νοείται ένα όργανο µετρήσεων, το οποίο χρησιµεύει για τον

προσδιορισµό όλων των κλασµάτων όγκου συγκεκριµένων συστατικών των καυσαερίων των

κινητήρων µηχανοκίνητων οχηµάτων µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη στο επίπεδο υγρασίας του

αναλυόµενου δείγµατος.

Τα συστατικά των καυσαερίων είναι: µονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2),

οξυγόνο (Ο2) και υδρογονάνθρακες (HC).

Η περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες µπορεί να εκφράζεται ως συγκέντρωση n-εξανίου (C6H14),

µετρούµενη µε τεχνικές απορρόφησης εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Τα κλάσµατα όγκου των συστατικών των καυσαερίων εκφράζονται ως ποσοστά (% vol) για τα CO,

CO2 και Ο2, και ως µέρη ανά εκατοµµύριο (ppm vol).
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Εξάλλου, ο αναλυτής καυσαερίων υπολογίζει την τιµή της παραµέτρου λ από τα κλάσµατα όγκου

του συστατικού των καυσαερίων.

Παράµετρος λ

Η παράµετρος λ είναι µια αδιάστατη τιµή που αντιπροσωπεύει την αποδοτικότητα καύσης ενός

κινητήρα από άποψη λόγου αέρα/καυσίµου στα καυσαέρια, προσδιορίζεται δε βάσει

τυποποιηµένου τύπου.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Κλάσεις οργάνων

1. Για τους αναλυτές καυσαερίων ορίζονται δύο κλάσεις Ο και Ι. Οι σχετικές κατώτατες

περιοχές µετρήσεων για τις κλάσεις αυτές εµφαίνονται στον πίνακα 1.

Παράµετρος Κλάσεις Ο και Ι

Κλάσµα CO από 0 έως 5% vol

Κλάσµα CO2 από 0 έως 16% vol

Κλάσµα υδρογονανθράκων Από 0 έως 2000 ppm vol

Κλάσµα O2 από 0 έως 21% vol

λ από 0,8 έως 1,2

Πίνακας 1 - Κλάσεις και περιοχές µετρήσεων
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Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας

2. Οι ονοµαστικές τιµές των συνθηκών λειτουργίας καθορίζονται από τον κατασκευαστή ως

εξής:

2.1. Φυσικά και µηχανικά επιδρώντα µεγέθη:

- Ελάχιστη περιοχή θερµοκρασίας 35°C όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον,

- Η εφαρµοζόµενη κλάση µηχανικού περιβάλλοντος είναι η Μ1.

2.2. Επιδρώντα µεγέθη ηλεκτρικής ισχύος:

- Πεδίο τιµών τάσης και συχνότητας για την παροχή AC

- Τα όρια της παροχής DC.

2.3. Πίεση περιβάλλοντος:

- Ελάχιστη και µέγιστη τιµή της πίεσης περιβάλλοντος και για τις δύο κλάσεις:

pmin 860 hPa, pmax > 1060 hPa.
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Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

3. Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα ορίζονται στη συνέχεια:

3.1. Για το καθένα από τα µετρούµενα κλάσµατα, η επιτρεπόµενη τιµή µέγιστου σφάλµατος στις

ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας σύµφωνα µε την απαίτηση της παραγράφου 1.1 του

Παραρτήµατος Ι είναι η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές που εµφαίνονται στον πίνακα 2. Οι

απόλυτες τιµές εκφράζονται σε % vol ή ppm vol, ενώ τα ποσοστά είναι επί της εκατό της

αληθούς τιµής.

Παράµετρος Κλάση Ο Κλάση Ι

Κλάσµα CΟ + 0,03 % vol

+ 5%

+ 0,06 % vol

+ 5%

Κλάσµα CO2 + 0,5 % vol

+ 5%

+ 0,5 % vol

+ 5%

Κλάσµα υδρογονανθράκων + 10 ppm vol

+ 5%

+ 12 ppm vol

+ 5%

Κλάσµα O2 + 0,1 % vol

+ 5%

+ 0,1 % vol

+ 5%

Πίνακας 2 - Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα

3.2. Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του υπολογισµού της παραµέτρου λ δεν πρέπει να

υπερβαίνει το 0,3%. Η συµβατική αληθής τιµή υπολογίζεται βάσει του τύπου που ορίζεται

στο σηµείο 5.3.7.3. του Παραρτήµατος Ι της οδηγίας 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της

ατµοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκποµπές των οχηµάτων µε κινητήρα και µε την

τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συµβουλίου.1

Προς το σκοπό αυτόν, για τον υπολογισµό, χρησιµοποιούνται οι τιµές που εµφαίνει το

όργανο.

                                                
1 ΕΕ L 350 της 28.12.98, σ. 17.
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Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών

4. Για καθένα από τα κλάσµατα όγκου που µετρά το όργανο, η κρίσιµη τιµή µεταβολής ισούται

µε το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα για την εκάστοτε παράµετρο.

5. Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών είναι τέτοια ώστε:

- είτε η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή

µεταβολής που ορίζεται στην παράγραφο 4, ή

- η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης είναι τέτοια ώστε να µην µπορεί να

εκληφθεί ως έγκυρο αποτέλεσµα.

Λοιπές απαιτήσεις

6. Η διακριτική ικανότητα ισούται προς τις τιµές που εµφαίνονται στον πίνακα 3 ή είναι κατά

µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από αυτές.

CO CO2 O2 HC

Κλάση 0 και κλάση Ι 0,01 % vol 0,1 % vol * 1 ppm vol

_________________

* 0,01% vol για τις µετρούµενες τιµές που είναι πολύ ίσες προς 4% vol· διαφορετικά, 0,1% vol.

Πίνακας 3 � ∆ιακριτική ικανότητα

Η τιµή λ αναγράφεται µε διακριτική ικανότητα 0,001.
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7. Η τυπική απόκλιση σε 20 µετρήσεις δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του µέτρου του µέγιστου

επιτρεπτού σφάλµατος για κάθε σχετικό κλάσµα όγκου καυσαερίων.

8. Για τη µέτρηση του CO, του CO2 και των υδρογονανθράκων, το όργανο,

συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος διοχέτευσης του συγκεκριµένου αερίου, πρέπει να

εµφανίζει το 95% της τελικής τιµής, όπως προσδιορίζεται µε αέρια βαθµονόµησης, εντός 15

δευτερολέπτων από τη φόρτιση µε αέριο µηδενικής περιεκτικότητας, όπως π.χ. µε καθαρό

αέρα. Για την µέτρηση του Ο2, το όργανο, υπό παρόµοιες συνθήκες, πρέπει να εµφανίζει τιµή

η οποία να διαφέρει από το µηδέν κατά λιγότερο από 0,1% vol εντός 60 δευτερολέπτων από

την αντικατάσταση του καθαρού αέρα από αέριο χωρίς οξυγόνο.

9. Τα συστατικά των καυσαερίων, πλην εκείνων των οποίων η τιµή αποτελεί αντικείµενο της

µέτρησης, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσµα της µέτρησης κατά περισσότερο από το ήµισυ του

µέτρου του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος, όταν τα εν λόγω συστατικά περιέχονται στις

ακόλουθες µέγιστες αναλογίες κατ' όγκο:

CO 6 % vol

CO2 16 % vol

O2 10 % vol

Η2 5 % vol

NO 0,3 % vol

HC (ως n-εξάνιο) 2000 ppm vol

Υδρατµοί: µέχρι κορεσµού.
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10. Οι αναλυτές καυσαερίου πρέπει να διαθέτουν διάταξη ρύθµισης η οποία να επιτρέπει το

µηδενισµό, τη βαθµονόµηση αερίων και την εσωτερική ρύθµιση. Η διάταξη ρύθµισης για το

µηδενισµό και την εσωτερική ρύθµιση πρέπει να είναι αυτόµατη.

11. Για τις αυτόµατες ή ηµιαυτόµατες διατάξεις ρύθµισης, το όργανο δεν πρέπει να µπορεί να

πραγµατοποιεί µετρήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ρυθµίσεις.

12. Οι αναλυτές καυσαερίων ανιχνεύουν τα υπολείµµατα υδρογονανθράκων στο σύστηµα

διοχέτευσης των καυσαερίων. Η εκτέλεση µετρήσεων είναι αδύνατη, εάν η συγκέντρωση των

υπολειµµάτων υδρογονανθράκων που υπήρχαν πριν από µια µέτρηση υπερβαίνει τα

20 ppm vol.

13. Οι αναλυτές καυσαερίων πρέπει να διαθέτουν συσκευή για τον αυτόµατο εντοπισµό

οποιασδήποτε βλάβης του αισθητήρα του διαύλου οξυγόνου λόγω φθοράς ή θραύσης του

αγωγού.

14. Εάν ένας αναλυτής καυσαερίων µπορεί να λειτουργεί µε διάφορα καύσιµα (π.χ. βενζίνη ή

υγραέριο), πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων συντελεστών για τον

υπολογισµό της παραµέτρου λ χωρίς αµφιβολία όσον αφορά τον κατάλληλο τύπο.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 8 µεταξύ των οποίων

µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι:

B+ΣΤ ή B+∆ ή H1.

=====================
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Ι. Εισαγωγή

1. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα όργανα µετρήσεων1. Η πρόταση βασίζεται στο

άρθρο 95 της Συνθήκης.

2. Στις 3 Ιουλίου 2001, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση2.

Στις 28 Φεβρουαρίου 2001, γνωµοδότησε η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή3.

Στις 6 Φεβρουαρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση4.

3. Στις 19 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία για τον καθορισµό

κοινής θέσης σε µεταγενέστερο στάδιο σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 της

Συνθήκης.

Στις 22 Ιουλίου 2003, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση για την πρόταση, η οποία

περιλαµβάνεται στο έγγρ. 9681/03.

ΙΙ. Στόχος

Στόχος της προαναφερόµενης οδηγίας είναι να αντικαταστήσει έντεκα ειδικές οδηγίες για τα

όργανα µετρήσεων. Η νέα οδηγία ακολουθεί τη «νέα προσέγγιση», δηλαδή αναθέτει αυξηµένη

ευθύνη στον κατασκευαστή και εποπτικό µόνον ρόλο στους κοινοποιηµένους οργανισµούς και τις

αρχές των κρατών µελών. Η οδηγία διευκρινίζει και απλοποιεί το νοµικό µετρολογικό πλαίσιο µε

την έννοια ότι αποφεύγει να καθορίσει ειδικά προγράµµατα δοκιµών και αφήνει µεγαλύτερη

ελευθερία επιλογής στον κατασκευαστή ως προς τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του

όσον αφορά την εκτέλεση. Η οδηγία περιλαµβάνει τυποποιηµένα στοιχεία ελέγχου της αγοράς

(π.χ. σε περίπτωση µη σωστά επισηµασµένων οργάνων). Η οδηγία θεσπίζει βασικές απαιτήσεις για

δέκα τύπους οργάνων επιπλέον των απαιτήσεων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, αλλά αποφεύγει

να θεσπίσει λεπτοµερείς τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες θα ήταν υπερβολικά περιοριστικές

                                                
1 ΕΕ C 62E, 27.2.2001, σ. 1.
2 ΕΕ C 65E, 14.3.2002, σ. 34.
3 ΕΕ C 132E, 11.5.2001, σ. 4.
4 ΕΕ C 126E, 28.5.2002, σ. 368.
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έχοντας υπόψη την ταχύτητα µε την οποία εξελίσσονται σήµερα οι τεχνολογίες µέτρησης και

δεδοµένου ότι η συνεχής προσαρµογή των προδιαγραφών µε τροποποιηµένες προτάσεις έχει

αποδειχθεί µη πρακτική τόσο από τεχνική όσο και από νοµική άποψη.

Η οδηγία εφαρµόζει επίσης τις αρχές της Συνολικής Προσέγγισης στις ∆οκιµές και Πιστοποιήσεις.

Ως εκ τούτου, η βασική διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προτείνεται για κάθε είδος

οργάνου µέτρησης που καλύπτεται από την οδηγία ενισχύει όσο είναι αποδεκτό το ρόλο του

κατασκευαστή.

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί η ανάγκη προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο, η οδηγία

µεταβιβάζει µερικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή, µε την επιφύλαξη ότι η Επιτροπή λαµβάνει

υπόψη της τις συστάσεις της κανονιστικής επιτροπής για τα όργανα µετρήσεων.

ΙΙΙ. Ανάλυση της κοινής θέσης1

1. Γενικά

Το συµβιβαστικό κείµενο επί του οποίου επετεύχθη πολιτική συµφωνία στο Συµβούλιο διατηρεί

τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής. Συγχρόνως υιοθετεί ορισµένες από τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μερικές από αυτές τις τροπολογίες έγιναν ήδη δεκτές από την

Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της (COM (2000) 37 final)1. Ορισµένα νέα στοιχεία που

προσετέθησαν κατά τις διαπραγµατεύσεις στην οµάδα εργασίας του Συµβουλίου αφορούν την

αναπροσαρµογή αρκετών από τα ειδικά παραρτήµατα για συγκεκριµένα όργανα, την ενοποίηση

του Παραρτήµατος Ι (στο οποίο ενσωµατώνονται τα υποχρεωτικά µέρη του πρώην

Παραρτήµατος ΙΙ) και µερικές ακόµη τροποποιήσεις.

Η προσέγγιση αυτή οφείλεται στην επιθυµία να απλουστευθεί περαιτέρω η προσέγγιση της

οδηγίας, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την τεχνική πρόοδο, για παράδειγµα µε αναφορά στα

αποτελέσµατα που επετεύχθησαν στους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς. Συγχρόνως, ορισµένες

τροποποιήσεις ενισχύουν περαιτέρω την ιδέα της ευθύνης του κατασκευαστή, για παράδειγµα

προσδίδοντας ευελιξία στην προσέγγιση όσον αφορά τις κλάσεις του µηχανικού και κλιµατικού

περιβάλλοντος στο Παράρτηµα Ι.

                                                
1 Σηµ : Η αρίθµηση των άρθρων αναφέρεται στο αποτέλεσµα της πρώτης ανάγνωσης του

Κοινοβουλίου (έγγρ. 10503/01) ή, όταν δηλώνεται σαφώς («τώρα :...») στο έγγραφο που
περιλαµβάνει την κοινή θέση του Συµβουλίου (έγγρ. 9681/03).
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Το κείµενο που συµφώνησε το Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της καλής συνεργασίας

µεταξύ αρµόδιων οργανισµών και αρχών των κρατών µελών προκειµένου να µπορέσουν να

εφαρµοστούν οµαλά οι αρχές της οδηγίας «νέα προσέγγιση», να αποφευχθούν τυχόν τεχνικά

εµπόδια στις συναλλαγές και να ληφθούν συγχρόνως υπόψη οι ανάγκες των καταναλωτών και των

χρηστών.

2. Τροπολογίες ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση 29 τροπολογίες στο κείµενο, µεταξύ των

οποίων οι τροπολογίες 14+29 και 16+28 µπορούν να θεωρηθούν ως συνδυασµένες τροπολογίες.

Στην οµάδα, οι τροπολογίες του ΕΚ εξετάστηκαν σε διάφορες ευκαιρίες. Στο τέλος, το Συµβούλιο

δέχθηκε τις περισσότερες από τις τροπολογίες του ΕΚ (21), µερικές από αυτές ως προς το

περιεχόµενο, µερικές και ως προς τη διατύπωση. Λίγες τροπολογίες απορρίφθηκαν,

συµπεριλαµβανοµένων των «συνδυασµένων» τροπολογιών 14+29 και 16+28.

2.1. Oι ακόλουθες τροπολογίες του ΕΚ έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο και ενσωµατώθηκαν

στο κείµενο της κοινής θέσης (έγγρ. 9681/03) :

Τροπολογία 1 - Αιτιολογική σκέψη 2 (Στόχοι δηµοσίου συµφέροντος)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την τροπολογία του ΕΚ διότι προσφέρει µερικές χρήσιµες διευκρινίσεις.

Τροπολογία 3 - Νέα αιτιολογική σκέψη 4β (τώρα αιτιολογική σκέψη 6) (Ευθύνη του

κατασκευαστή)

Το Συµβούλιο υποστηρίζει πλήρως τον στόχο του ΕΚ. Με την τροποποίηση της προτεινόµενης

διατύπωσης το Συµβούλιο επιδιώκει να καταστήσει την ουσία της τροπολογίας ακόµη σαφέστερη.

Τροπολογία 4 - Αιτιολογική παράγραφος 11 (τώρα αιτιολογική σκέψη 13) (Τοποθέτηση της

σήµανσης συµµόρφωσης κατά τη διαδικασία κατασκευής)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία του ΕΚ. Ωστόσο, η διατύπωση άλλαξε ελαφρά

προκειµένου να αποκτήσει σαφέστερα τον χαρακτήρα αιτιολογικής σκέψης.
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Τροπολογία 6 - Άρθρο 1 (Κατάλογος των ειδικών παραρτηµάτων για συγκεκριµένα όργανα

µετρήσεων)

∆εδοµένου ότι τα ειδικά παραρτήµατα για συγκεκριµένα όργανα περιέχουν υποχρεωτικές και όχι

προαιρετικές διατάξεις, το Συµβούλιο παραδέχθηκε ότι είναι χρήσιµο να περιληφθεί στο άρθρο 1

κατάλογος αυτών των παραρτηµάτων και ενέκρινε την τροπολογία του ΕΚ, µαζί µε την

επακόλουθη απαλοιφή των «αποδεικτικών µετρητών εκπνοής».

Τροπολογία 12 - Άρθρο 3 (ορισµός του εντολοδόχου)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε αυτήν την τροπολογία ως χρήσιµη διευκρίνιση.

Τροπολογία 18 - Άρθρο 13 (Σήµανση - εδώ : αναγνωριστικός αριθµός), τώρα Άρθρο 14

Το Συµβούλιο δέχθηκε τη διαγραφή της συµπληρωµατικής πρότασης, δεδοµένου ότι η διατύπωση

της αρχικής πρότασης της Επιτροπής θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρερµηνείες.

Τροπολογία 20 - Άρθρο 14 (Εχεµύθεια), τώρα Άρθρο 15

Το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία του ΕΚ. Ως εκ τούτου, δέχθηκε να µην αναφέρεται η

«εχεµύθεια» στο κύριο σώµα του κειµένου, διότι τέτοιες διατάξεις µπορεί να δώσουν λανθασµένη

εντύπωση για το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και να οδηγήσουν σε διαφορετικές ερµηνείες στα

κράτη µέλη.

Τροπολογία 22 - Παράρτηµα Ι, σηµείο 5 (Προσδιορισµός µιας χρονικής περιόδου στο σηµείο

«Αντοχή στο χρόνο»)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την ουσία της τροπολογίας του ΕΚ, την οποία θεωρεί πλήρως συµβατή µε

τη νέα προσέγγιση της αυξηµένης ευθύνης του κατασκευαστή.

Τροπολογία 23 - Παράρτηµα Ι, σηµείο 6 (Αξιοπιστία)

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι η πρόταση µπορεί να εξαλειφθεί.
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Τροπολογία 24 - Παράρτηµα Ι, σηµείο 7.2 (Καταλληλότητα για τον χρήστη για τον οποίο

προορίζονται)

Η τροπολογία έγινε δεκτή διότι εξαλείφει περιττή επανάληψη.

2.2. Οι ακόλουθες τροπολογίες έγιναν δεκτές κατ� αρχήν ή εν µέρει, αλλά ενσωµατώθηκαν

στο κείµενο µε τροποποιήσεις :

Τροπολογία 2 - Νέα αιτιολογική σκέψη 4α (ευχέρεια επιλογής), τώρα αιτιολογική σκέψη 5

Το Συµβούλιο προσέθεσε νέα αιτιολογική σκέψη, η οποία ορίζει σαφώς ότι τα κράτη µέλη έχουν

την ευχέρεια να θεσπίσουν µελλοντικά µετρολογικό έλεγχο για κάποια είδη οργάνων. Ωστόσο, η

διατύπωση τροποποιήθηκε προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν παρανόηση σχετικά µε το εύρος των

αρµοδιοτήτων των κρατών µελών.

Τροπολογία 7 - Άρθρο 1 (Λόγοι για νόµιµο µετρολογικό έλεγχο)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την ουσία αυτής της τροπολογίας, αλλά προτίµησε να προσθέσει τη

διατύπωση στον ορισµό του «νόµιµου µετρολογικού ελέγχου» στο άρθρο 3.

Τροπολογία 8 - Άρθρο 2 (Αντικείµενο και απαιτήσεις)

Το Συµβούλιο αναδιάρθρωσε ολόκληρη την παράγραφο 1 ώστε να καταστεί η διάταξη νοµικά

ορθή. ∆εδοµένου ότι όσον αφορά την τροπολογία 7, το Συµβούλιο επέλεξε να προσθέσει το

κείµενο στο άρθρο 3 και όχι στο άρθρο 1, δεν ήταν δυνατόν να εξαλειφθεί ολόκληρη η αναφορά

στον «νόµιµο µετρολογικό έλεγχο».

Τροπολογία 10 - Άρθρο 3 (ορισµός του «υποσυστήµατος»)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την ουσία της τροπολογίας του ΕΚ και προέβη µόνον σε συντακτικές

τροποποιήσεις της προτεινόµενης διατύπωσης.
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Τροπολογία 11 - Άρθρο 3 (ορισµός του «κατασκευαστή»)

Το Συµβούλιο υιοθέτησε κατά το µεγαλύτερο µέρος την ουσία της τροπολογίας του ΕΚ,

συµπεριλαµβανοµένης της διαγραφής του όρου «νόµιµα». Ωστόσο, οι όροι «οικείες απαιτήσεις»

δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε αυτόν τον ορισµό, δεδοµένου ότι οι ίδιοι όροι χρησιµοποιούνται

µε διαφορετική έννοια στα παραρτήµατα.

Τροπολογία 13 - Άρθρο 5, παράγραφος 2 (σήµανση συµµόρφωσης), τώρα άρθρο 6,

παράγραφος 2

Το Συµβούλιο υιοθέτησε εν µέρει την τροπολογία του ΕΚ. Στην πραγµατικότητα το Συµβούλιο

έκανε ένα βήµα παραπάνω επιτρέποντας να τοποθετούνται επί του οργάνου και οι δύο

συγκεκριµένες σηµάνσεις κατά τη διαδικασία κατασκευής, λαµβάνοντας έτσι υπόψη πρακτικά

προβλήµατα. Η προσθήκη της φράσης «εφόσον δικαιολογείται» πρέπει κανονικά να εµποδίζει

τυχόν κακή χρήση της ευέλικτης αυτής διάταξης.

Τροπολογία 15 - Άρθρο 8 (Κριτήρια για τον ορισµό των οργανισµών), τώρα άρθρο 9

Το Συµβούλιο δέχθηκε να ενσωµατώσει το ουσιαστικό µέρος αυτής της τροπολογίας, ότι δηλαδή

εάν ένα κράτος µέλος δεν έχει θεσπίσει εθνική νοµοθεσία για ένα συγκεκριµένο όργανο µέτρησης

διατηρεί το δικαίωµα να ορίσει οργανισµό σε µεταγενέστερο στάδιο. Η αναφορά σε νέο άρθρο που

θα περιέχει τα κριτήρια δεν µπορεί να γίνει δεκτή για λόγους συνοχής, εφόσον οι τροπολογίες 16

και 28 απορρίφθηκαν.

Τροπολογία 17- Άρθρο 12 (Καθήκοντα της Επιτροπής Οργάνων Μετρήσεων) , τώρα άρθρο 13

Το Συµβούλιο απέρριψε το µέρος της τροπολογίας που απέβλεπε στην εξαίρεση της τροποποίησης

των ειδικών παραρτηµάτων για συγκεκριµένα όργανα από τα καθήκοντα της Επιτροπής Οργάνων

Μετρήσεων. Ωστόσο, το Συµβούλιο συµφώνησε µε την ουσία της τροπολογίας του ΕΚ τονίζοντας

ότι πρέπει να ζητείται η γνώµη των ενδιαφεροµένων όσον αφορά τις λεπτοµέρειες των ειδικών

παραρτηµάτων.
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Τροπολογία 21 - Άρθρο 17, τώρα άρθρο 21 (Μεταβατικές διατάξεις)

Λόγω των διαφορετικών καταστάσεων όσον αφορά τη νοµοθεσία, την κατασκευή και την εµπορία

των οργάνων µετρήσεων, το Συµβούλιο ακολούθησε τη διάρθρωση της προτεινόµενης

τροπολογίας, αλλά προτίµησε να ορίσει διαφορετικές χρονικές περιόδους προκειµένου να

διευκολύνει την εφαρµογή.

Τροπολογία 26 - Παράρτηµα Ι, σηµείο 10.2 (Σαφής ένδειξη των αποτελεσµάτων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την ουσία της τροπολογίας του ΕΚ ως χρήσιµη διευκρίνιση. Προτίµησε

ωστόσο να χρησιµοποιήσει τη διατύπωση «ενδείξεις που ελέγχονται µετρολογικά» αντί για

«πρωταρχική ένδειξη».

Τροπολογία 27 - Παράρτηµα Ι, σηµείο 10.5 (Ανάγνωση των δεδοµένων)

Το Συµβούλιο δέχθηκε την ουσία της τροπολογίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά άλλαξε τη

διατύπωση προκειµένου να διευκρινιστεί ότι πρέπει να είναι οπωσδήποτε εξασφαλισµένη η

δυνατότητα πρόσβασης του καταναλωτή στα δεδοµένα.

2.3. Οι ακόλουθες τροπολογίες απορρίφθηκαν :

Τροπολογία 5 - Αιτιολογική σκέψη 14 (Απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά οργάνων που

δεν έχουν συµµορφωθεί) - τώρα αιτιολογική σκέψη 15

Το κείµενο της τροπολογίας µπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις µε την έννοια του περιορισµού

του εύρους των υποχρεώσεων των κρατών µελών. Ως εκ τούτου δεν έγινε δεκτό από το Συµβούλιο.

Τροπολογία 9 - Άρθρο 2 (Απόφαση για την µελλοντική ρύθµιση οργάνων)

Το Συµβούλιο πιστεύει ότι τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των κρατών µελών που δεν έχουν

θεσπίσει νοµοθεσία για ορισµένα όργανα µετρήσεων ορίζονται ικανοποιητικά σε άλλα µέρη του

κειµένου, για παράδειγµα στη νέα αιτιολογική σκέψη 5 και στο άρθρο 9.
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Τροπολογίες 14 και 29 - Παράρτηµα IV (τώρα παράρτηµα ΙΙΙ) και νέο άρθρο 7α - (Τεχνικός

φάκελος)

Το Συµβούλιο δεν βλέπει τον λόγο να µεταφερθούν οι διατάξεις από το Παράρτηµα ΙΙΙ σε χωριστό

άρθρο στο κύριο σώµα του κειµένου και άρα προτιµά να διατηρηθεί η διάρθρωση της πρότασης της

Επιτροπής.

Τροπολογίες 16 και 28 - Νέο Άρθρο 8α και Παράρτηµα ΙΙΙ (τώρα Παράρτηµα ΙΙ)

Το Συµβούλιο δεν συµφωνεί µε την ιδέα να µεταφερθούν τα κριτήρια για τον ορισµό των εθνικών

οργανισµών στο κύριο σώµα του κειµένου (βλ. επίσης παρατηρήσεις για την τροπολογία 15).

Τροπολογία 19 - Άρθρο 13, τώρα Άρθρο 14 (Σήµανση της κύριας διάταξης)

Το Συµβούλιο προτίµησε διαφορετικό τρόπο προσθήκης διατάξεων για το σηµαντικό θέµα των

υποσυστηµάτων. Το νέο Άρθρο 4 περιλαµβάνει γενική ρήτρα ότι όλες οι διατάξεις εφαρµόζονται,

τηρουµένων των αναλογιών, στα υποσυστήµατα ενώ η συµπληρωµατική διάταξη του άρθρου 14

παράγραφος 4 πρέπει να αναφέρεται στις διατάξεις που δεν αποτελούν υποσυστήµατα.

Τροπολογία 25 - Παράρτηµα Ι, σηµείο 8.1 (Σοβαρή επίδραση)

Το Συµβούλιο αρνήθηκε να ενσωµατώσει το προτεινόµενο κείµενο διότι δεν προσφέρει καµία

βελτίωση από νοµική άποψη. Στην πραγµατικότητα, η προσθήκη θα µπορούσε να οδηγήσει σε

παρερµηνείες, δηλαδή να περιορίσει την αρνητική επίδραση σε «σοβαρές» περιπτώσεις χωρίς να

ορίζει σε ποιες περιπτώσεις η επίδραση πρέπει να θεωρηθεί σοβαρή και σε ποιες όχι.
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3. Σηµαντικές αλλαγές που εισήγαγε στο κείµενο το Συµβούλιο

Άρθρο 4 (νέο) - Εφαρµογή στα υποσυστήµατα

Προσθέτοντας αυτό το άρθρο το Συµβούλιο κατέστησε σαφές ότι εάν καθορίζονται στα ειδικά

παραρτήµατα βασικές απαιτήσεις για υποσυστήµατα, τότε οι διατάξεις του κύριου σώµατος της

οδηγίας εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, και στα υποσυστήµατα αυτά. Η τεχνική αυτή

διευκολύνει την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας και αποφεύγει τις µακρές διατυπώσεις.

Παράρτηµα Ι - Βασικές απαιτήσεις

Το Συµβούλιο εισήγαγε πολύ πιο ευέλικτη προσέγγιση από αυτήν που προβλεπόταν αρχικά σχετικά

µε τις κλάσεις του µηχανικού και κλιµατικού περιβάλλοντος, προσφέροντας έτσι στον

κατασκευαστή µεγαλύτερη επιλογή και ευθύνη σύµφωνα µε τη «νέα προσέγγιση». Συγχρόνως, τα

κράτη µέλη έχουν την ευχέρεια να προσαρµόσουν τις απαιτήσεις στις ανάγκες τους όταν

λαµβάνουν υπόψη διαφορετικούς χώρους τοποθέτησης των οργάνων (µέσα/έξω, υγρασία, ζεστές ή

ψυχρές περιοχές). Από την άλλη, η προσέγγιση αποφεύγει τα τεχνικά εµπόδια στις συναλλαγές,

διότι, κατ� αρχήν, όλα τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά

στα νοµίµως παραχθέντα και πιστοποιηµένα όργανα τουλάχιστον για συγκεκριµένες χρήσεις στη

χώρα τους, µε την επιφύλάξη λεπτοµερέστερων διατάξεων στα κεφάλαια «έναρξη χρήσης» των

ειδικών παραρτηµάτων.

Το Παράρτηµα Ι ενσωµατώνει επίσης τα στοιχεία του πρώην Παραρτήµατος ΙΙ, τα οποία

θεωρούνται υποχρεωτικά και άρα δεν µπορούν να εξαλειφθούν.

Πρώην Παράρτηµα ΙΙ

Το πρώην Παράρτηµα ΙΙ εξαλείφθηκε, δεδοµένου ότι τα προγράµµατα δοκιµών είχαν βασικά

ενδεικτικό χαρακτήρα. Οι απαιτήσεις που θεωρήθηκαν υποχρεωτικές ενσωµατώθηκαν τώρα στο

Παράρτηµα Ι ή σε άλλα µέρη της οδηγίας.
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Ειδικά παραρτήµατα ΜΙ-001 έως ΜΙ-010 - Αναπροσαρµογή των διατάξεων µετά την υποβολή
της πρότασης της Επιτροπής

Από τότε που υπεβλήθη η αρχική πρόταση της Επιτροπής, οι συνεχιζόµενες εργασίες στο διεθνές
µετρολογικό πεδίο και σε οργανισµούς θέσπισης προδιαγραφών οδήγησαν σε νέα αποτελέσµατα.
Το αρχικό κείµενο της πρότασης µερικές φορές περιλάµβανε αναφορές σε νοµικά κείµενα ή σε
συστάσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Νόµιµης Μετρολογίας (OIML) οι οποίες, στο µεταξύ,
τροποποιήθηκαν.
Στον βαθµό που ήταν αναγκαίο και σε πλήρη συµφωνία µε την αρχή της διευκόλυνσης της τεχνικής
προόδου και της ευκολίας εφαρµογής, τα ειδικά παραρτήµατα τροποποιήθηκαν ώστε να
περιλάβουν περισσότερες βασικές απαιτήσεις που περιλαµβάνονται σε έγγραφα «προδιαγραφών»
και µερικές φορές εκφράζουν τις απαιτήσεις µε γενικότερους όρους. Επιπλέον, για µερικά στοιχεία
για τα οποία δεν υπάρχουν αναπροσαρµοσµένα ή τροποποιηµένα έγγραφα «προδιαγραφών»,
κατέστησαν αναγκαίες πιο βασικές τροποποιήσεις.

Απαλοιφή του Παραρτήµατος «Αποδεικτικοί µετρητές εκπνοής» (πρώην ΜΙ-010)
Λόγω των διαφορετικών νοµικών απόψεων στα κράτη µέλη, των διαφορετικών διαδικασιών
καταγραφής και των διαφορετικών απαιτήσεων όσον αφορά αυτά τα όργανα, τα οποία
χρησιµοποιούνται κανονικά σε δικαστήρια, το Συµβούλιο προτίµησε να εξαιρέσει αυτό το όργανο
από το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

4. Συµπέρασµα

Η κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο συµφωνεί απόλυτα µε τον κύριο στόχο της πρότασης της
Επιτροπής. Ένα ενοποιηµένο νοµικό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά των οργάνων µετρήσεων
και η αναγκαία διευκρίνιση όλων των µετρολογικών απαιτήσεων πρέπει να συνδυάζονται µε τον
στόχο προστασίας του καταναλωτή. Η ιδέα της εξισορρόπησης των απλοποιήσεων, οι οποίες
προκύπτουν από τη «νέα προσέγγιση» και τη µεγαλύτερη ευθύνη του κατασκευαστή, µε τις
αναγκαίες διασφαλίσεις υπέρ του κοινού συµφέροντος, διατηρήθηκε και - όπου χρειαζόταν -
ενισχύθηκε. Το Συµβούλιο ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για τεχνικά ορθές και σύγχρονες λύσεις σε ένα
δυναµικά µεταβαλλόµενο περιβάλλον (ειδικά όσον αφορά τα ειδικά παραρτήµατα για
συγκεκριµένα όργανα) καθώς και για τη διοικητική δυνατότητα εφαρµογής των διατάξεων. Η
οδηγία παραµένει ευέλικτη για όσα κράτη µέλη δεν έχουν θεσπίσει προς το παρόν ρυθµίσεις για
ένα συγκεκριµένο όργανο αλλά θα µπορούσαν να επιλέξουν να το πράξουν στο µέλλον. Το
Συµβούλιο µπόρεσε να δεχθεί το µεγαλύτερο µέρος των τροπολογιών του ΕΚ, τουλάχιστον ως
προς την ουσία, σε µια προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου και να
ακολουθήσει σωστή νοµοθετική πρακτική σε ορισµένα σηµαντικά σηµεία.

____________
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όργανα µετρήσεων
- Έγκριση Κοινής Θέσης
ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Προθεσµία διαβουλεύσεων: 21 Ιουλίου 2003

1. Στις 15 Σεπτεµβρίου 2000, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο, βάσει του Άρθρου 95 της
Συνθήκης, την πρόταση για την προαναφερόµενη οδηγία. 1

2. Ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης , το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση, στις 3 Ιουλίου 2001. 2

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 28 Φεβρουαρίου 2001. 3

4. Στις 6 Φεβρουαρίου 2002, η Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση4.

                                                
1 ΕΕ C 62Ε, 27.2.2001, σελ. 1.
2 ΕΕ C 65Ε, 14.3.2002, σελ. 34.
3 ΕΕ C 139, 11.5.2001, σελ. 4.
4 ΕΕ C 126Ε, 28.5.2002, σελ. 368.
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5. Στις 19 Μαΐου 2003, το Συµβούλιο (Ανταγωνιστικότητα) κατέληξε σε πολιτική συµφωνία ως
προς Κοινή Θέση σχετικά µε το κείµενο της πρότασης.

6. Η Επιτροπή των Μονίµων Αντιπροσώπων καλείται ως εκ τούτου τώρα
- να εγκρίνει το κείµενο της Κοινής Θέσης (κείµενο που καταρτίστηκε από νοµικούς
εµπειρογνώµονες), όπως αυτό παρατίθεται στο έγγρ. 9681/03 ENT 89 CODEC 706
OC 305,

- να εγκρίνει το σχέδιο της αιτιολογικής έκθεσης του Συµβουλίου, όπως αυτό παρατίθεται
στο έγγρ. 9681/03 ENT 89 CODEC 706 OC 305 ADD 1,

- να καλέσει το Συµβούλιο να εκδώσει, στα σηµεία «Α» προσεχούς συνόδου του, την
Κοινή Θέση, όπως παρατίθεται στο έγγρ. 9681/03 ENT 89 CODEC 706 OC 305 και να
εγκρίνει την αιτιολογική έκθεση του Συµβουλίου, όπως αυτή παρατίθεται στο έγγρ.
9681/03 ENT 89 CODEC 706 OC 305 ADD 1.

_________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 29.8.2003
SEC(2003) 939 τελικό

2000/0233 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα όργανα µετρήσεων
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2000/0233 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τα όργανα µετρήσεων

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000) 566 τελικό – 2000/0233(COD)) : 15.09.2000

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή� Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής: 28.02.2001

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση: 03.07.2001

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 06.02.2002

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 22.07.2003

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση αποσκοπεί στην εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε τα όργανα
νόµιµων µετρήσεων (π.χ. υδρόµετρα, µετρητές αερίου, µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας,
αντλίες βενζίνης, ταξίµετρα, µετρητές καυσαερίων).

Η εν λόγω νοµοθεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης. Προσδιορίζει τις
βασικές απαιτήσεις, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές προσδιορίζονται από τους κατασκευαστές
και τα πρότυπα. Παρέχει επίσης στον κατασκευαστή τη δυνατότητα επιλογής των
διαδικασιών εκτίµησης της συµµόρφωσης.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η κοινή θέση έγινε οµόφωνα δεκτή στο Συµβούλιο.

Τα κύρια στοιχεία της πολιτικής συµφωνίας συνίστανται στην κατάργηση του
παραρτήµατος II και στην απόσυρση του παραρτήµατος MI-010.
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Το παράρτηµα II αφορά τις µη υποχρεωτικές µεθόδους δοκιµών, οι οποίες, στο µέτρο που
υπόκεινται σε ταχείες αλλαγές λόγω της τεχνικής καινοτοµίας, µπορούν να ρυθµιστούν
εξίσου ικανοποιητικά µέσω της τυποποίησης, πράγµα που απλοποιεί το έγγραφο
εξασφαλίζοντας µια απλούστερη παρουσίαση και περισσότερη σαφήνεια.

Το παράρτηµα MI-010 αφορά τους αναλυτές εκπνοής για τον προσδιορισµό της
συγκέντρωσης αιθανόλης, των οποίων τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για αποδεικτικούς
σκοπούς. ∆ιάφορα κράτη µέλη ανέφεραν ότι οι δοκιµές των οργάνων πρέπει εποµένως να
εκτελούνται από τις εθνικές αρχές, γεγονός που αποκλείει την εκτίµηση της συµµόρφωσης
από κοινοποιηµένους οργανισµούς για ολόκληρη την Κοινότητα, όπως προβλέπεται στην
πρόταση. Εάν ένα εθνικό δικαστήριο αµφισβητεί τα αποτελέσµατα που παράγει ένα όργανο
µέτρησης, οι εθνικές αρχές πρέπει να προσαρµόσουν ταχέως τις προδιαγραφές των οργάνων
για να συµµορφωθούν µε την εθνική νοµολογία. Τα ζητήµατα αυτά καθιστούν την
εναρµόνιση των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων αδύνατη.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή δύναται να συµφωνήσει µε την κατάργηση του
παραρτήµατος II και την απόσυρση της πρότασης που περιέχεται στο παράρτηµα MI-010.

3.2. Αποτέλεσµα των τροπολογιών του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

3.2.1. Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες µε τους εξής αριθµούς ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση, σε
ορισµένες περιπτώσεις µε τροποποιήσεις. Οι προτάσεις της Επιτροπής συµπεριλήφθηκαν
στην κοινή θέση όσον αφορά τις εξής τροπολογίες: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9α, 10, 11, 12, 13, 15,
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 και 27.

Τροπολογία 1 - Αιτιολογική σκέψη 2 (Στόχοι δηµοσίου συµφέροντος): η τροπολογία
αποτελεί αποσαφήνιση.

Τροπολογία 2 - Νέα αιτιολογική σκέψη 4α (Εφαρµογή της δυνατότητας επιλογής), νυν
αιτιολογική σκέψη 5: σύµφωνα µε την τροπολογία, η νέα αιτιολογική σκέψη αποσαφηνίζει
ότι τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά την επιβολή µετρολογικού
ελέγχου για ορισµένα είδη οργάνων στο µέλλον. Εντούτοις, η διατύπωση τροποποιήθηκε
προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων σχετικά µε το εύρος των υποχρεώσεων των κρατών
µελών.

Τροπολογία 3 - Νέα αιτιολογική σκέψη 4β (νυν αιτιολογική σκέψη 6) (Ορισµός του
κατασκευαστή): υπάρχει πλήρη υποστήριξη για το στόχο της τροπολογίας. Η τροποποίηση
της προτεινόµενης διατύπωσης καθιστά την ουσία της τροπολογίας ακόµη σαφέστερη.

Τροπολογία 4 - Αιτιολογική σκέψη 11 (νυν αιτιολογική σκέψη 13) (Επίθεση σηµάνσεων
κατά τη διαδικασία κατασκευής): η τροπολογία έγινε δεκτή µε ελαφρώς τροποποιηµένη
διατύπωση, ώστε να αντανακλάται πιο πιστά ο χαρακτήρας της αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 6 - Άρθρο 1 (Κατάλογος ειδικών παραρτηµάτων για συγκεκριµένα όργανα
µέτρησης): η τροπολογία έγινε δεκτή επειδή οι κατάλογοι ειδικών παραρτηµάτων για
συγκεκριµένα όργανα µέτρησης περιέχουν υποχρεωτικές διατάξεις και είναι χρήσιµο τα εν
λόγω παραρτήµατα να εµφαίνονται στο άρθρο 1 (µαζί µε την καθαρά επακόλουθη
τροποποίηση που αφορά τη µη συµπερίληψη των «αποδεικτικών αναλυτών εκπνοής»).

Τροπολογία 7 - Άρθρο 1 (Λόγοι για νόµιµο µετρολογικό έλεγχο): η ουσία της τροπολογίας
αυτής ενσωµατώθηκε στον ορισµό του «νόµιµου µετρολογικού ελέγχου» στο άρθρο 3.
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Τροπολογίες 8 και 9α - Άρθρο 2 (Αντικείµενο και απαιτήσεις): ολόκληρη η παράγραφος 1
ανασυντάχθηκε, προκειµένου να καταστεί νοµικά έγκυρη η διάταξη. Ως συνέπεια της
τροπολογίας 7 (δηλαδή, ενσωµάτωση του κειµένου στο άρθρο 3 και όχι στο άρθρο 1), δεν
κατέστη δυνατό να διαγραφεί τελείως η αναφορά στο «νόµιµο µετρολογικό έλεγχο».

Τροπολογία 10 - Άρθρο 3 (Ορισµός του «υποσυστήµατος»): η τροπολογία έγινε δεκτή ως
προς την ουσία µε συντακτικές µόνο τροποποιήσεις της προτεινόµενης διατύπωσης.

Τροπολογία 11 - Άρθρο 3 (Ορισµός του «κατασκευαστή»): η τροπολογία έγινε δεκτή ως προς
την ουσία, συµπεριλαµβανοµένης της διαγραφής του όρου «νόµιµα».

Τροπολογία 12 - Άρθρο 3 (Ορισµός του «εντολοδόχου»): η τροπολογία αποτελεί
αποσαφήνιση.

Τροπολογία 13 - Άρθρο 5, παράγραφος 2 (Σήµανση συµµόρφωσης), νυν άρθρο 6,
παράγραφος 2: ενώ η Επιτροπή είχε αποδεχθεί την τροπολογία στην τροποποιηµένη της
πρόταση, το Συµβούλιο προχώρησε περαιτέρω, επιτρέποντας την αναγραφή και των δύο
ειδών περιγραφόµενων σηµάνσεων κατά τη διαδικασία κατασκευής. Με την προσθήκη της
ένδειξης «εάν δικαιολογείται» πρέπει κανονικά να εξασφαλιστεί η αποφυγή τυχόν
κατάχρησης της ευέλικτης αυτής διάταξης.

Τροπολογία 15 - Άρθρο 8 (Κριτήρια για τον ορισµό των οργανισµών), νυν άρθρο 9: η
τροπολογία έγινε δεκτή, επειδή αποσαφηνίζει ότι τα κράτη µέλη στα οποία δεν υπάρχει
εθνική νοµοθεσία για ένα συγκεκριµένο όργανο µέτρησης διατηρούν το δικαίωµά τους να
ορίσουν έναν κοινοποιηµένο οργανισµό.

Τροπολογία 17 - Άρθρο 12 (Καθήκοντα της επιτροπής οργάνων µετρήσεων), νυν άρθρο 13:
απορρίφθηκε το µέρος της τροπολογίας που αποσκοπούσε στον αποκλεισµό, από τα
καθήκοντα της επιτροπής οργάνων µετρήσεων, της τροποποίησης των λεπτοµερειών στα
ειδικά παραρτήµατα. Ωστόσο, η τροπολογία έγινε δεκτή ως προς την ουσία, ενισχύοντας την
ανάγκη για διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη όσον αφορά τις αναφερόµενες
λεπτοµέρειες των ειδικών παραρτηµάτων.

Τροπολογία 18 - Άρθρο 13 (Σήµανση - εδώ: Αναγνωριστικός αριθµός), νυν άρθρο 14: η
τροπολογία για τη διαγραφή µιας πρόσθετης πρότασης έγινε δεκτή, δεδοµένου ότι τα
παραρτήµατα για την εκτίµηση της συµµόρφωσης είναι σαφή ως προς το σηµείο αυτό και ότι,
εποµένως, η πρόταση περιττεύει.

Τροπολογία 20 - Άρθρο 14 (Εµπιστευτικότητα), νυν άρθρο 15: η τροπολογία έγινε δεκτή·
ακολουθήθηκε η προσέγγιση του να µην υπάρχει αναφορά σε θέµατα «εµπιστευτικότητας»
στο σώµα του κειµένου, επειδή τέτοιες διατάξεις ενδέχεται να δηµιουργήσουν εσφαλµένη
εντύπωση σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και να οδηγήσουν σε διαφορετικές
ερµηνείες στα κράτη µέλη.

Τροπολογία 21 - Άρθρο 17, νυν άρθρο 21 (Μεταβατικές διατάξεις): η Επιτροπή είχε
αποδεχθεί τη µειωµένη περίοδο ισχύος 5 ετών για τις υφιστάµενες εγκρίσεις τύπου αόριστης
ισχύος, αλλά το Συµβούλιο, υπό το πρίσµα της εφαρµογής, προτίµησε να τις αντιµετωπίσει
όλες µε παρόµοιο τρόπο και να διατηρήσει την περίοδο ισχύος 10 ετών για όλες τις
υφιστάµενες εγκρίσεις τύπου, δηλαδή τόσο για τις εγκρίσεις µε περίοδο ισχύος 10 ετών όσο
και για τις εγκρίσεις αόριστης ισχύος.
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Τροπολογία 22 - Παράρτηµα I, σηµείο 5 (Καθορισµός ενός χρονικού διαστήµατος υπό τον
τίτλο «Αντοχή»): η τροπολογία έγινε δεκτή ως προς την ουσία, πράγµα που είναι σύµφωνο µε
την έννοια της νέας προσέγγισης για µεγαλύτερη ευθύνη του κατασκευαστή.

Τροπολογία 23 - Παράρτηµα I, σηµείο 6 (Αξιοπιστία): σύµφωνα µε την τροπολογία, η
πρόταση µπορεί να διαγραφεί.

Τροπολογία 24 - Παράρτηµα I, σηµείο 7.2 (Καταλληλότητα για τη χρήση για την οποία
προορίζονται): η τροπολογία έγινε δεκτή ως απλοποίηση.

Τροπολογία 26 - Παράρτηµα I, σηµείο 10.2 (Ευκρινής ένδειξη του αποτελέσµατος): η
τροπολογία έγινε δεκτή ως προς την ουσία καθώς εξυπηρετεί ένα χρήσιµο στόχο
αποσαφήνισης. Το Συµβούλιο προτίµησε ωστόσο να χρησιµοποιήσει τη διατύπωση
«µετρολογικά ελεγµένες ενδείξεις» αντί για «πρωταρχική ένδειξη».

Τροπολογία 27 - Παράρτηµα I, σηµείο 10.5 (Ανάγνωση των δεδοµένων): η τροπολογία έγινε
δεκτή ως προς την ουσία, αλλά η διατύπωση τροποποιήθηκε ώστε να αποσαφηνιστεί ότι η
προσπελασιµότητα για τον πελάτη πρέπει να είναι εγγυηµένη σε κάθε περίπτωση.

3.2.2. Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά απορρίφθηκαν
στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 19 και 25 ενσωµατώθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση, αλλά δεν
συµπεριλήφθηκαν αυτούσιες στην κοινή θέση.

Τροπολογία 19 - Άρθρο 13, νυν άρθρο 14 (Σηµάνσεις στην κύρια διάταξη του οργάνου): το
νέο άρθρο 4 περιέχει µια γενική ρήτρα σύµφωνα µε την οποία όλες οι διατάξεις πρέπει επίσης
να εφαρµόζονται - mutatis mutandis - στα υποσυστήµατα. Για εύλογους λόγους η πρόσθετη
διάταξη του άρθρου 14, παράγραφος 4, θα πρέπει να αναφέρεται στα στοιχεία που δεν
αποτελούν υποσυστήµατα.

Τροπολογία 25 - Παράρτηµα I , σηµείο 8.1 (Σοβαρή επιρροή): το µεγαλύτερο µέρος της
τροπολογίας έγινε δεκτό ως προς την ουσία. Ωστόσο, ο όρος «σοβαρή» δεν ενσωµατώθηκε
καθώς θα µπορούσε να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις, διότι θα ήταν σαν να περιορίζεται η
αρνητική επιρροή στις «σοβαρές» περιπτώσεις και να αφήνεται ανοιχτό το ζήτηµα των
περιπτώσεων στις οποίες µια επιρροή θα πρέπει να θεωρείται σοβαρή ή όχι.

3.2.3. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση και στην κοινή θέση

Οι τροπολογίες 5, 9β, 14, 16, 28 και 29 είχαν απορριφθεί από την Επιτροπή στην
τροποποιηµένη πρότασή της και δεν συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση.

Τροπολογία 5 - Αιτιολογική σκέψη 14 (Πρόληψη της διάθεσης στην αγορά οργάνων που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις), νυν αιτιολογική σκέψη 15: η τροπολογία απορρίφθηκε επειδή
ενδέχεται να οδηγήσει σε παρεξηγήσεις µε την έννοια του περιορισµού των υποχρεώσεων
των κρατών µελών.

Τροπολογία 9β - Άρθρο 2 (Απόφαση για µελλοντική κανονιστική ρύθµιση των οργάνων
µέτρησης): τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των κρατών µελών που δεν επιβάλλουν νόµιµο
µετρολογικό έλεγχο σε ορισµένα είδη οργάνων µέτρησης αντιµετωπίζονται καλύτερα και
επαρκώς σε άλλα µέρη του κειµένου, για παράδειγµα στη νέα αιτιολογική σκέψη 5 και στο
άρθρο 9.
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Τροπολογίες 14 και 29 - Παράρτηµα IV (νυν παράρτηµα III) και νέο άρθρο 7α - (Τεχνικός
φάκελος): δεν υπάρχει επαρκής λόγος να µεταφερθούν οι διατάξεις του παραρτήµατος III σε
ένα ξεχωριστό άρθρο στο σώµα του κειµένου και εποµένως κρίνεται προτιµότερο να
διατηρηθεί η δοµή της πρότασης της Επιτροπής από την άποψη αυτή.

Τροπολογίες 16 και 28 - Άρθρο 8α νέο και παράρτηµα III (νυν παράρτηµα II): απορρίφθηκε
η ιδέα που εκφράστηκε στις τροπολογίες σχετικά µε τη µεταφορά των κριτηρίων ορισµού
των εθνικών οργανισµών από τα παραρτήµατα στο σώµα του κειµένου.

3.3. Άλλες τροποποιήσεις

Οι άλλες τροποποιήσεις στην κοινή θέση είναι ήσσονος σηµασίας και αφορούν κυρίως την
ανασύνταξη των άρθρων προκειµένου να αντανακλάται καλύτερα η τρέχουσα πρακτική στη
νοµοθεσία νέας προσέγγισης, χωρίς να µεταβάλλεται το περιεχόµενό τους. Το ίδιο ισχύει και
όσον αφορά τις τροποποιήσεις στα παραρτήµατα.

Τροποποιήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις και στα άρθρα

Οι λεπτοµερείς τροποποιήσεις στα άρθρα σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής παρατίθενται κατωτέρω.

Οι αιτιολογικές σκέψεις προσαρµόστηκαν ως εξής:

� µια νέα αιτιολογική σκέψη (9) προστέθηκε σχετικά µε τη διάκριση σε κλάσεις για τις
κλιµατολογικές συνθήκες και τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών,

� οι δύο αιτιολογικές σκέψεις σχετικά µε την τυποποίηση ενοποιήθηκαν (10),

� η αιτιολογική σκέψη σχετικά µε την επιτήρηση της αγοράς διαιρέθηκε στα δύο (15, 16),

� µια νέα αιτιολογική σκέψη υπογραµµίζει την ύπαρξη της εν χρήσει εθνικής επαλήθευσης
(18),

� µια νέα αιτιολογική σκέψη εξηγεί την ισχύουσα πρακτική για τις οµάδες εργασίας στους
κόλπους της επιτροπής (20).

Στο άρθρο 3 (ορισµοί), ο ορισµός του «υποσυστήµατος» (β) περιορίστηκε στα υποσυστήµατα
που αναφέρονται στα ειδικά παραρτήµατα για τα όργανα και ο ορισµός του «κατασκευαστή»
(δ) απλοποιήθηκε.

Το άρθρο 4 (πρώην άρθρο 4, παράγραφος 3) αφορά την εφαρµογή στα υποσυστήµατα.

Το άρθρο 5 (πρώην άρθρο 4, παράγραφος 1) ενσωµατώνει µια νέα τυποποιηµένη γλωσσική
ρήτρα.

Η αρίθµηση των επόµενων άρθρων αυξάνεται κατά µια µονάδα.

Το άρθρο 7, παράγραφος 3 (πρώην άρθρο 6, παράγραφος 3), έχει περιοριστεί στην παροχή
στα κράτη µέλη νοµοθετικής αρµοδιότητας για την «έναρξη χρήσης» των οργάνων
µετρήσεων όταν αυτό δικαιολογείται από τις κλιµατολογικές συνθήκες.
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Το άρθρο 7, παράγραφος 4 (που περιλαµβανόταν προηγουµένως στα παραρτήµατα MI στο
σηµείο «έναρξη χρήσης») προσδιορίζει πλέον τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη µέλη
µπορούν να διαφοροποιήσουν τη χρήση οργάνων για ειδικές εφαρµογές. Όλες οι κλάσεις
οργάνων πρέπει να έχουν έναν ή περισσότερους τοµείς εφαρµογής σε κάθε κράτος µέλος, µε
αποτέλεσµα να υπάρχει µια αγορά ευρωπαϊκής κλίµακας για κάθε κλάση.

Στο άρθρο 7, αποσύρθηκε το πρώην άρθρο 6, παράγραφος 4, σχετικά µε τις δηµόσιες ή
µονοπωλιακές επιχειρήσεις στον τοµέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, επειδή δεν αφορά
ειδικά τα όργανα µετρήσεων, και προστέθηκε ένα τυποποιηµένο άρθρο 7, παράγραφος 5,
σχετικά µε τη χρήση των οργάνων για αποδεικτικούς σκοπούς.

Μια τυποποιηµένη γλωσσική ρήτρα προστέθηκε στο άρθρο 8 σχετικά µε την εκτίµηση της
συµµόρφωσης (πρώην άρθρο 7).

Το άρθρο 10, παράγραφος 3 προστέθηκε για να υπογραµµιστεί η δυνατότητα επιλογής από
τον κατασκευαστή οποιασδήποτε τεχνικής προδιαγραφής η οποία πληροί τις βασικές
απαιτήσεις. Το νέο άρθρο 10, παράγραφος 4, αφορά τα αποτελέσµατα των δοκιµών αντοχής
που αναφέρονται στον τεχνικό φάκελο.

Το άρθρο 12, παράγραφος 5 προστέθηκε για να εξασφαλιστεί ότι τα ενδιαφερόµενα µέρη
είναι πλήρως ενήµερα για τα σχέδια µέτρων της Επιτροπής Οργάνων Μετρήσεων.

Το άρθρο 13, παράγραφος 4, προστέθηκε για να αυξηθεί η διαφάνεια των σχετικών εργασιών
του ∆ιεθνούς Οργανισµού Νόµιµης Μετρολογίας (OIML) σε εθνικό επίπεδο για τα
ενδιαφερόµενα µέρη.

Το άρθρο 15 επανεισάγει την υποχρέωση που υπέχουν τα κράτη µέλη να εξασφαλίζουν την
κατάλληλη επιτήρηση της αγοράς (πρώτο σηµείο). Απαριθµούνται τα στοιχεία της
διοικητικής συνεργασίας µεταξύ των αρχών επιτήρησης (δεύτερο σηµείο).

Το άρθρο 17 (πρώην άρθρο 14) αφορά την αντικανονική τοποθέτηση σήµανσης.

Ένα νέο άρθρο 19 αναφέρει τη δυνατότητα των κρατών µελών να επιβάλουν την επαλήθευση
των εν χρήσει οργάνων που υπόκεινται σε νόµιµο µετρολογικό έλεγχο.

Στο άρθρο 20, η οδηγία 75/33/ΕΟΚ (µετρητές ψυχρού ύδατος) καταργήθηκε µόνο για τους
µετρητές καθαρού ύδατος.

Ένα νέο άρθρο 23 προστέθηκε, το οποίο απαιτεί τη σύνταξη έκθεσης έπειτα από επτά έτη
όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας και την εφαρµογή της.

Τροποποιήσεις στα παραρτήµατα

Στο παράρτηµα I (βασικές απαιτήσεις), βελτιώθηκε ο ορισµός των άµεσων πωλήσεων (για τις
οποίες δεν υπάρχει προηγούµενο στο κεκτηµένο) και προστέθηκαν ορισµοί των
κλιµατολογικών περιβαλλόντων και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Ο σύνθετος πρώην πίνακας 1 αντικαταστήθηκε από έναν απλούστερο πίνακα που αφορά
µόνο τα κλιµατολογικά περιβάλλοντα και προστέθηκε η ηλεκτροµαγνητική κλάση E3.

∆υνάµει της απαίτησης 1.4, ενσωµατώθηκαν κανόνες δοκιµών. Οι κανόνες δοκιµών για την
υγρασία περιβάλλοντος περιλαµβάνονταν στο πρώην παράρτηµα II, σηµείο 3.2.
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∆υνάµει της απαίτησης 7.6, προστέθηκαν οι δοκιµές «εν χρήσει», που απορρέουν από την
προσθήκη του νέου άρθρου 19.

Οι απαιτήσεις επισήµανσης της απαίτησης 9 αυξήθηκαν.

Το πρώην παράρτηµα II διαγράφηκε και οι δοκιµές αντοχής - όταν κρίθηκε αναγκαίο -
ενσωµατώθηκαν στα ειδικά παραρτήµατα σχετικά µε τα όργανα (MI-00x).

Στο παράρτηµα II (πρώην III) προστέθηκε µια ρήτρα στο σηµείο 6 η οποία απαιτεί η αµοιβή
του διευθυντή να είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσµατα και τις εκτελεσθείσες εργασίες.

Στο παράρτηµα III (πρώην IV) τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου επεκτάθηκαν.

Στο παράρτηµα MI-001, οι δοκιµές αντοχής για τα υδρόµετρα συµπεριλήφθηκαν στο
σηµείο 7.2. Η ρήτρα έναρξης χρήσης απλοποιήθηκε ώστε να αντανακλάται ότι δεν υπάρχουν
κλάσεις στις οποίες µπορούν να αναφέρονται τα κράτη µέλη.

Στο παράρτηµα MI-002, οι δοκιµές αντοχής για τους µετρητές αερίου συµπεριλήφθηκαν στο
σηµείο 4. Οι απαιτήσεις για τις διατάξεις αναγωγής του όγκου, που χρησιµοποιούνται συχνά,
προστέθηκαν.

Στο παράρτηµα MI-003, οι µετασχηµατιστές διαγράφηκαν και το κείµενο απλοποιήθηκε.

Στο παράρτηµα MI-004, µια νέα κλάση 1 αφορά τα θερµιδόµετρα που µπορούν να
χρησιµοποιούνται στα κράτη µέλη τα οποία δεν επιβάλλουν νόµιµο µετρολογικό έλεγχο. Οι
δοκιµές αντοχής για τα θερµιδόµετρα συµπεριλήφθηκαν στο σηµείο 5.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή δύναται να συµφωνήσει µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στην πρότασή της,
επειδή η κοινή θέση δεν συνεπάγεται ουσιώδη τροποποίηση της πρότασης που είχε εγκρίνει η
Επιτροπή.
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