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BIJLAGE MI-001

WATERMETERS

De relevante eisen van bijlage I, de specifieke eisen van deze bijlage en de in deze bijlage

genoemde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures gelden voor watermeters die zijn bestemd

voor de meting van hoeveelheden schoon, koud of warm water voor huishoudelijk, handels- en

lichtindustrieel gebruik.

Definities

Watermeter

Een instrument dat is ontworpen voor het meten, opslaan en weergeven van het volume bij meting

van water dat door een meetwaardeopnemer stroomt.

Minimaal debiet (Q1)

Het laagste debiet waarbij de watermeter gegevens verschaft die voldoen aan de eisen inzake de

maximaal toelaatbare fouten.

Overgangsdebiet (Q2)

Het overgangsdebiet is de tussen het permanente en minimale debiet gelegen debietwaarde die het

debietsbereik in twee zones verdeelt, de "bovenste zone" en de "onderste zone". Elke zone heeft een

eigen maximaal toelaatbare fout.
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Permanente debiet (Q3)

Het hoogste debiet waarbij de watermeter op bevredigende wijze functioneert onder normale

gebruikscondities, d.w.z. onder constante of intermitterende stromingscondities.

Overbelastingsdebiet (Q4)

Het overbelastingsdebiet is het hoogste debiet waarbij de meter op bevredigende wijze gedurende

een korte periode zonder verslechtering functioneert.

Specifieke eisen

Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument aan te geven, met

name:

1. Het debietsbereik van het water.

De waarden voor het debietsbereik dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Q3/Q1 ≥ 10

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

Tot 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn mag de verhouding Q2/Q1 de

volgende waarden hebben: 1,5, 2,5, 4 of 6,3.
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2. Het temperatuurbereik van het water.

De waarden voor het temperatuurbereik dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

0,1 °C tot ten minste 30 °C, of

30 °C tot ten minste 90 °C.

De meter kan ontworpen zijn voor bedrijf binnen beide bereiken.

3. Het bereik van de relatieve waterdruk, waarbij dit bereik bij Q3 van 0,3 bar tot ten minste

10 bar loopt;

4. Voor de voeding: de nominale spanning van de wisselstroombron en/of de grenswaarden

van de gelijkstroomvoeding.

Maximaal toelaatbare fout

5. De maximaal toelaatbare fout, positief of negatief, voor volumes die worden geleverd bij

debieten tussen het overgangsdebiet (Q2) (inbegrepen) en het overbelastingsdebiet (Q4) is:

2 % voor water met een temperatuur < 30 ºC,

3 % voor water met een temperatuur > 30 ºC.

6. De positieve of negatieve maximaal toelaatbare fout voor volumes die worden geleverd bij

debieten tussen het minimale debiet (Q1) en het overgangsdebiet (Q2) (niet inbegrepen) is

5 % voor water van welke temperatuur dan ook.
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Toelaatbaar effect van verstoringen

7.1 Elektromagnetische ongevoeligheid

7.1.1 Het effect van een elektromagnetische verstoring op een watermeter dient zodanig te zijn dat:

- de verandering in het meetresultaat niet groter is dan de in punt 8.1.4 bedoelde kritische

veranderingswaarde, of

- de weergave van het meetresultaat zodanig is dat dit niet kan worden opgevat als een

geldig resultaat, zoals een kortstondige afwijking die niet kan worden opgevat, opgeslagen

of doorgegeven als meetresultaat.

7.1.2 Nadat de watermeter een elektromagnetische verstoring heeft ondergaan, dient hij:

- weer over te kunnen gaan naar bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fout,

- alle meetfuncties te hebben veiliggesteld, en

- alle meetgegevens van vlak vóór de verstoring terug te kunnen halen.
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7.1.3 De kritische veranderingswaarde is de kleinste van de volgende waarden:

- het volume dat overeenstemt met de helft van de maximaal toelaatbare fout in de

bovenste debietzone toegepast op het gemeten volume.

- het volume dat overeenstemt met de maximaal toelaatbare fout toegepast op de

hoeveelheid die overeenkomt met één minuut bij debiet Q3.

7.2 Duurzaamheid

Nadat een geschikte test is uitgevoerd, rekening houdend met de door de fabrikant geschatte

tijdsperiode, dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

7.2.1 De variatie van het meetresultaat na de duurzaamheidstest mag in vergelijking met het eerste

meetresultaat niet meer bedragen dan:

- 3% van het gemeten volume van Q1 inclusief tot en met Q2,

- 1,5% van het gemeten volume van Q2 inclusief tot en met Q4.

7.2.2 De fout in de aanwijzing van het volume dat wordt gemeten na de duurzaamheidstest, mag

niet meer bedragen dan:

- + 6% van het gemeten volume van Q1 inclusief tot en met Q2,
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- + 2,5% van het gemeten volume van Q2 (inclusief) tot en met Q4 bij watermeters

bestemd voor de meting van water met een temperatuur die ligt tussen 0,1 °C en 30 °C,

- + 3,5% van het gemeten volume van Q2 inclusief tot en met Q4 bij watermeters bestemd

voor de meting van water met een temperatuur die ligt tussen 30 °C en 90 °C.

Geschiktheid

8.1 Tenzij duidelijk anders is aangegeven, dient de meter geschikt te zijn voor installatie in

welke stand dan ook.

8.2 De fabrikant dient aan te geven of de meter ontworpen is voor de meting van de terug-

stroom. Is dat het geval, dan dient het volume van deze stroom te worden afgetrokken van

het gecumuleerde volume dan wel afzonderlijk te worden geregistreerd. Voor beide

stroomrichtingen geldt dezelfde maximaal toelaatbare fout.

Watermeters die niet zijn ontworpen voor de meting van de terugstroom, dienen of terug-

stroom te voorkomen of zodanig bestand te zijn tegen een onbedoelde terugstroom dat er

geen verslechtering of wijziging van de metrologische eigenschappen optreedt.

Meeteenheden

9. Het gemeten volume dient te worden weergegeven in kubieke meter, symbool m3.
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Ingebruikneming

10. De lidstaat dient te waarborgen dat de distributeur of de van rechtswege voor het

installeren van de meter aangewezen persoon de eisen bedoeld in 1, 2 en 3 vaststelt, zodat

de meter geschikt is om het verwachte of te verwachten verbruik nauwkeurig te meten.

Overeenstemmingsbeoordeling

De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

B+F, of B+H of H1.

___________
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BIJLAGE MI-002

GASMETERS EN VOLUMEHERLEIDINGSINSTRUMENTEN

De relevante eisen van bijlage I, de specifieke eisen van deze bijlage en de in deze bijlage

genoemde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures gelden voor gasmeters en volume-

herleidingsinstrumenten als hieronder gedefinieerd voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel

gebruik.

Definities

Gasmeter

Een instrument dat is ontworpen voor het meten, opslaan en aanwijzen van de hoeveelheid

gasvormige brandstof (volume of massa) die erdoor stroomt.

Herleidingsinstrument

Een met een gasmeter verbonden inrichting die automatisch de onder meetomstandigheden gemeten

hoeveelheid herleidt tot een hoeveelheid onder basisomstandigheden.

Minimaal debiet (Qmin)

Het laagste debiet waarbij de gasmeter gegevens verschaft die voldoen aan de eisen inzake de

maximaal toelaatbare fout.
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Maximaal debiet (Qmax)

Het hoogste debiet waarbij de gasmeter gegevens verschaft die voldoen aan de eisen inzake de

maximaal toelaatbare fout.

Overgangsdebiet (Qt)

Het overgangsdebiet is het tussen het maximale en minimale debiet liggende debiet waarbij het

debietsbereik in twee zones is verdeeld, de "bovenste zone" en de "onderste zone". Elke zone heeft

een eigen maximaal toelaatbare fout.

Overbelastingsdebiet (Qr)

Het overbelastingsdebiet is het hoogste debiet waarbij de meter gedurende een korte periode zonder

verslechtering functioneert.

Basisomstandigheden

De gespecificeerde omstandigheden waarnaar de gemeten hoeveelheid wordt herleid.
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DEEL I - SPECIFIEKE EISEN GASMETERS

1. Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant geeft de nominale bedrijfsomstandigheden voor de gasmeter aan, rekening houdend

met het volgende:

1.1 Het debietbereik van het gas moet ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

Klasse Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax

1,5 >150 >10 1,2

1,0 >20 >5 1,2

1.2 Het temperatuurbereik van het gas, met een minimumbereik van 40 °C.

1.3 De met het gas samenhangende omstandigheden.

Het instrument moet zijn ontworpen voor de gassoorten en de gasdruk in het land van

bestemming. De fabrikant dient in het bijzonder het volgende aan te geven

� de gasfamilie of -groep

� de maximale werkdruk.

1.4 Een minimumtemperatuurbereik van 50 ºC voor de klimaatomgeving.



9681/4/03 REV 4 AL/mm 4
BIJLAGE M1-002 DG C I    NL

1.5 De nominale spanning van de wisselspanningsbron en/of de grenswaarden van de

gelijkspanningsbron.

2. Maximaal toelaatbare fout (MPE)

2.1 Gasmeter die het volume onder meetomstandigheden of de massa aangeeft

Klasse 1,5 1,0

Qmin < Q < Qt 3 % 2 %

Qt < Q < Qmax 1,5 % 1 %

Tabel 1

Indien de fouten tussen Qt en Qmax alle hetzelfde teken hebben, mogen ze 1 % voor klasse

1,5 en 0,5 % voor klasse 1,0 niet overschrijden.

2.2 Voor een gasmeter met temperatuurherleiding die alleen het herleide volume aanwijst,

wordt de MPE van de meter met 0,5% verhoogd in een bereik van 30 °C aan weerszijden

van de door de fabrikant opgegeven temperatuur die ligt tussen 15 °C en 25 °C. Buiten dit

bereik is een extra stijging van 0,5% toegestaan in elk interval van 10 °C.
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3. Toelaatbaar effect van storingen

3.1 Elektromagnetische ongevoeligheid

3.1.1 Het effect van een elektromagnetische storing op een gasmeter of

volumeherleidingsinstrument dient zodanig te zijn dat:

= de verandering in het meetresultaat niet groter is dan de in punt 3.1.3 bedoelde kritische

veranderingswaarde, of

= de weergave van het meetresultaat zodanig is dat dit niet kan worden opgevat als een

geldig resultaat, zoals een kortstondige afwijking die niet kan worden opgevat,

opgeslagen of doorgegeven als meetresultaat.

3.1.2 Na een storing in de gasmeter, dient deze:

- weer over te gaan naar bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fout,

- alle meetfuncties te hebben veiliggesteld, en

- alle meetgegevens vlak vóór de storing terug te kunnen halen .

3.1.3 De kritische veranderingswaarde is de kleinste van de volgende waarden:

- de hoeveelheid die overeenkomt met de helft van de grootte van de maximaal

toelaatbare fout in de bovenste zone op het gemeten volume.

- de hoeveelheid die overeenkomt met de maximaal toelaatbare fout op de hoeveelheid

die overeenkomt met één minuut bij het maximale debiet.
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3.2 Effect van boven- en benedenstroom verstoringen in de gasstroom

Het effect van de verstoringen in de gasstroom mag onder de door de fabrikant gespecifi-

ceerde installatieomstandigheden niet groter zijn dan één derde van de MPE.

4. Duurzaamheid

Nadat een geschikte test is uitgevoerd, rekening houdend met de door de fabrikant

geschatte tijdsperiode, dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

4.1 Meters van klasse 1,5

4.1.1 Het verschil tussen het meetresultaat na de duurzaamheidstest en het eerste meetresultaat

mag voor het debietbereik Qt tot Qmax niet meer bedragen dan 2%.

4.1.2 De meetfout na de duurzaamheidstest mag niet meer bedragen dan tweemaal de maximaal

toelaatbare fout in punt 2.

4.2 Meters van klasse 1,0

4.2.1 Het verschil tussen het meetresultaat na de duurzaamheidstest en het eerste meetresultaat

mag niet meer bedragen dan één derde van de maximaal toelaatbare fout in punt 2.

4.2.2 De meetfout na de duurzaamheidstest mag niet meer bedragen dan de maximaal

toelaatbare fout in punt 2.
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5. Geschiktheid

5.1 Een op netvoeding (wisselspanning of gelijkspanning) werkende gasmeter dient van een

noodvoeding of ander middel te worden voorzien, teneinde te waarborgen dat alle

meetfuncties worden veiliggesteld bij uitvallen van de hoofdvoedingsbron.

5.2 Een toepassingsspecifieke voedingsbron dient een levensduur te hebben van ten minste vijf

jaar. Wanneer 90% van deze levensduur is verstreken, dient een geschikte waarschuwing

getoond teworden.

5.3 Een telwerk moet zoveel cijfers hebben dat een hoeveelheid die in 8000 uur bij Qmax door

de meter stroomt, niet leidt tot een eerder opgetreden stand van die cijfers.

5.4 De gasmeter moet geschikt zijn voor installatie in elke stand die door de fabrikant in zijn

installatie-instructies is opgegeven.

5.5 De gasmeter moet een testinrichting bevatten waarmee tests in een redelijke tijd kunnen

worden uitgevoerd.

5.6 De gasmeter neemt de MPE in acht in elke stroomrichting of alleen in die stroomrichting,

wanneer die duidelijk is aangegeven.
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6. Meeteenheden

De gemeten hoeveelheid dient te worden weergegeven in kubieke meter (m3), of in kilogram

(kg).

DEEL II SPECIFIEKE EISEN - VOLUMEHERLEIDINGSINSTRUMENTEN

Een volumeherleidingsinstrument is een onderdeel conform de tweede mogelijkheid in

definitie b) van artikel 3.

De essentiële eisen voor de gasmeter gelden voorzover van toepassing ook voor een volume-

herleidingsinstrument. Voorts zijn de volgende eisen van toepassing:

7. Basisomstandigheden voor herleide hoeveelheden

De fabrikant specificeert de basisomstandigheden voor herleide hoeveelheden.

8. Maximaal toelaatbare fout (MPE)

- 0,5% bij omgevingstemperatuur 20 °C + 3 °C, omgevingsvochtigheid 60% + 15%,

nominale waarden voor voeding;

- 0,7% voor temperatuurherleidingsinstrumenten onder nominale

bedrijfsomstandigheden;

- 1% voor andere herleidingsinstrumenten onder nominale bedrijfsomstandigheden.

Noot: er wordt geen rekening gehouden met de fout van de gasmeter.
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9. Geschiktheid

9.1 Een elektronisch herleidingsinstrument moet kunnen detecteren of het buiten het(de) door de

fabrikant opgegeven bereik(en) werkt voor die parameters die relevant zijn voor de

meetnauwkeurigheid. In dat geval moet het herleidingsinstrument het tellen van de herleide

hoeveelheid staken en de herleide hoeveelheid eventueel apart tellen gedurende de tijd dat het

zich buiten dat/die bedrijfsbereik(en) bevindt.

9.2 Een elektronisch herleidingsinstrument moet zonder aanvullende apparatuur alle voor de

meting relevante gegevens kunnen weergeven.

DEEL III - INGEBRUIKNEMING EN OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

INGEBRUIKNEMING

10. a) Wanneer een lidstaat meting van het huishoudelijk gebruik voorschrijft, moet worden

toegestaan dat dit gebeurt met een meter van klasse 1,5 dan wel meters van klasse 1,0

mits die een Qmax/Qmin-ratio hebben gelijk aan of groter dan 150.

b) Wanneer een lidstaat meting van het handelsgebruik en/of het licht-industriële gebruik

voorschrijft, moet worden toegestaan dat dit gebeurt met een meter van klasse 1,5.
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c) Met betrekking tot de voorschriften onder 1.2 en 1.3 hierboven, moet de lidstaat waar-

borgen dat de distributeur of de van rechtswege voor het installeren van de meter aan-

gewezen persoon de eigenschappen vaststelt, zodat de meter geschikt is om het

verwachte of te verwachten gebruik correct te meten.

Overeenstemmingsbeoordeling

De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

B+F, of B+H of H1.

______________



9681/4/03 REV 4 AL/mm 1
BIJLAGE M1-003 DG C I    NL

BIJLAGE MI-003

KILOWATTUURMETERS

De relevante eisen van bijlage I, de specifieke eisen van deze bijlage en de in deze bijlage

genoemde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures gelden voor kilowattuurmeters voor

huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik.

Noot: kilowattuurmeters kunnen worden gebruikt in combinatie met externe meettransformatoren,

afhankelijk van de toegepaste meettechniek. Deze bijlage bestrijkt echter alleen kilowattuurmeters

en geen meettransformatoren.

DEFINITIES

Een kilowattuurmeter is een instrument dat de binnen een stroomkring verbruikte actieve

elektrische energie meet.

I = de elektrische stroom die door de meter gaat;

In = de gespecificeerde referentiestroom van I waarvoor de met een transformator uitgeruste

meter is ontworpen;

Ist = de laagste opgegeven waarde van I vanaf waar de meter de elektrische energie nog

registreert bij een arbeidsfactor gelijk aan 1 (meerfasemeters met symmetrische

belasting);
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Imin = de waarde van I vanaf waar de fout binnen de maximaal toelaatbare fout (meer-

fasemeters met symmetrische belasting) ligt;

Itr = de waarde van I vanaf waar de fout binnen de kleinste maximaal toelaatbare fout ligt die

overeenkomt met de klasse van de meter;

Imax = de maximumwaarde van I waarbij de fout binnen de maximaal toelaatbare fouten ligt;

U = de spanning van de aan de meter toegevoerde elektriciteit;

Un = de gespecificeerde referentiespanning;

f = de frequentie van de aan de meter geleverde spanning;

f n = de gespecificeerde referentiefrequentie;

PF = vermogensfactor = cos ϕ = de cosinus van het faseverschil ϕ  tussen I en U;

SPECIFIEKE EISEN

1. Nauwkeurigheid

De fabrikant dient de klasse van de meter op te geven. De klassen worden gedefinieerd als

klasse A, klasse B en klasse C.
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2. Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden van de meter te specificeren, met name:

De waarden fn, Un, In, Ist, Imin, Itr en Imax die op de meter van toepassing zijn. Voor de gespe-

cificeerde stroomwaarden dient de meter te voldoen aan de in tabel 1 genoemde voorwaarden.

Klasse A Klasse B Klasse C

Voor rechtstreeks aangesloten meters

Ist < 0,05 ⋅ Itr < 0,04 ⋅ Itr < 0,04 ⋅ Itr

Imin < 0,5 ⋅ Itr < 0,5 ⋅ Itr < 0,3 ⋅ Itr

Imax ≥ 50 ⋅ Itr ≥ 50 ⋅ Itr ≥ 50 ⋅ Itr

Voor meters met een transformator

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

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

In = 20 ⋅ Itr = 20 ⋅ Itr = 20 ⋅ Itr

Imax ≥ 1,2 ⋅ In ≥ 1,2 ⋅ In ≥ 1,2 ⋅ In

*) Voor klasse B elektromechanische meters is Imin < 0,4 ⋅ Itr van toepassing.

Tabel 1

De bereiken voor de spanning, de frequentie en de arbeidsfactor binnen welke de meter dient te

voldoen aan de in Tabel 2 van deze bijlage opgenomen eisen inzake maximaal toelaatbare

fouten. Daarbij wordt rekening gehouden met de typische kenmerken van door openbare

distributienetten geleverde elektriciteit, bv. spanning en frequentie.
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Het bereik van spanning en frequentie bedraagt ten minste:

0,9 Un ≤ U ≤ 1,1 · Un

0,98·fn ≤ f ≤ 1,02· fn

PF-bereik ten minste vanaf cosϕ = 0,5 inductief tot cosϕ = 0,8 capacitief.

3. Maximaal toelaatbare fout

De effecten van de verschillende te meten invloedsgrootheden (a,b,c,...) worden afzonderlijk

beoordeeld, alle overige te meten invloedsgrootheden worden relatief constant gehouden op

hun referentiewaarden. De meetfout, die de maximaal toelaatbare fout van tabel 2 niet mag

overschrijden, wordt als volgt berekend:

Meetfout = √ a2+b2+c2....
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Wanneer de meter functioneert met een variërende belasting, mogen de procentuele fouten de in

tabel 2 weergegeven limieten niet overschrijden.

Bedrijfs-

temperatuur

Bedrijfs-

temperatuur

Bedrijfs-

temperatuur

Bedrijfs-

temperatuur

+5ºC ... +30 °C

-10ºC ... +5 °C

of

+30ºC ... +40 °C

-25ºC ... -10 °C

of

+40ºC ... +55 °C

-40ºC ... -25 °C

of

+55ºC ... +70 °C

Meterklasse A B C A B C A B C A B C

Eenfasemeter; meerfasenmeter, indien deze werkt bij een symmetrische belasting

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

Itr < I < Imax 3,5 2 0,7 4,5 2,5 1 7 3,5 1,3 9 4 1,5

 Meerfasenmeter, indien deze werkt bij eenfasebelasting

Itr < I < Imax, zie uitzondering hierna 4 2,5 1 5 3 1,3 7 4 1,7 9 4,5 2

Voor elektromechanische meerfasemeters is het stroombereik voor eenfasebelasting beperkt tot 5Itr < I < Imax

Tabel 2 - Maximaal toelaatbare fouten in percenten bij nominale bedrijfsomstandigheden en vast-

gestelde stroomsterktes en bedrijfstemperatuur. Wanneer een meter bij verschillende temperatuur-

bereiken werkt, zijn de desbetreffende maximaal toelaatbare fouten van toepassing.

4. Toelaatbaar effect van storingen

4.1. Algemeen

Aangezien kilowattuurmeters rechtstreeks aangesloten zijn op de netvoeding en aangezien

netstroom ook een te meten grootheid is, wordt een speciale elektromagnetische omgeving

gebruikt voor kilowattuurmeters.



9681/4/03 REV 4 AL/mm 6
BIJLAGE M1-003 DG C I    NL

De meter dient te voldoen aan de elektromagnetische omgeving E2 en de aanvullende voor-

schriften in 4.2 en 4.3.

De elektromagnetische omgeving en de toelaatbare effecten weerspiegelen de situatie dat er

langdurige storingen zijn die de nauwkeurigheid niet mogen beïnvloeden boven de kritische-

veranderingswaarden, alsmede kortstondige storingen die een tijdelijke verslechtering of

verlies van functie of prestatie met zich meebrengen, maar waarvan de meter zich zal herstel-

len en die de nauwkeurigheid niet boven de kritische veranderingswaarden zullen beïnvloe-

den.

Wanneer bliksem een voorzienbaar hoog risico met zich meebrengt of waar bovengrondse

toevoernetten het meest voorkomen, dienen de metrologische kenmerken van de meter te

worden beschermd.

4.2. Effect van langdurige storingen

Storing Kritischeveranderingswaarde in percenten

voor meters van klasse

A B C

Omgekeerde fasevolgorde 1,5 1,5 0,3

Spannings-onbalans (geldt alleen voor meerfasemeters) 4 2 1

Harmonischen in de stroomkringen * 1 0,8 0,5

Gelijkstroom en harmonischen in de stroomkring * 6 3 1,5

Serie snelle spanningspieken 6 4 2

Magnetische velden; HF- (uitgezonden RF-) elektro-

magnetisch veld; storingen veroorzaakt door stroominjectie in

het radiofrequente bereik; en ongevoeligheid voor

oscillerende golven

3 2 1

*) Voor elektromechanische elektriciteitsmeters zijn geen kritische veranderingswaarden gedefinieerd voor harmo-

nischen in de stroomkringen en voor gelijkstroom en harmonischen in de stroomkring

Tabel 3 Kritische veranderingswaarden voor langdurige storingen
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4.3. Toelaatbaar effect van kortstondige elektromagnetische verschijnselen

4.3.1. Het effect van een elektromagnetische storing op een kilowattuurmeter dient van dien aard

te zijn dat tijdens en onmiddellijk na een storing

- elke uitgang voor het testen van de nauwkeurigheid van de meter geen pulsen of

signalen produceert die overeenkomen met energie hoger dan de kritische

veranderingswaarde

en dat binnen een redelijke tijd na de verstoring de meter

- weer over kan gaan naar bedrijf binnen de maximaal toelaatbare foutgrenzen,

- alle meetfuncties heeft veiliggesteld, en

- alle meetgegevens van vlak vóór de verstoring kan terughalen, en

- geen wijziging aangeeft in de geregistreerde energie boven de kritische

veranderingswaarde.

De kritische veranderingswaarde in kWh is m · Un · Imax · 10-6

(m is het aantal meetelementen van de meter, Un in Volt en Imax in Ampère).

4.3.2 Voor overbelasting met te hoge stromen is de kritische veranderingswaarde 1,5%.
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5. Geschiktheid

5.1. Onder de nominale bedrijfsspanning mag de positieve fout van de meter niet meer bedragen

dan 10%.

5.2. Het telwerk van het totale energieverbruik dient een voldoende aantal cijfers weer te geven

teneinde zeker te stellen dat wanneer de meter gedurende 4000 uur in bedrijf is bij volle

belasting (I = Imax, U = Un, en PF=1) het telwerk niet terugkeert naar zijn oorspronkelijke

stand, en evenmin tijdens het gebruik kan worden gereset.

5.3. Wanneer de meter zonder spanning kont, dienen de gemeten hoeveelheden elektrische energie

gedurende ten minste 4 maanden voor opneming beschikbaar blijven.

5.4. Lopen zonder belasting

Wanneer de spanning wordt toegepast terwijl er geen stroom door de stroomkring loopt

(stroomkring is open stroomkring), dient de meter geen energie te registreren bij een spanning

tussen 0,8 Un en 1,1 Un.

5.5. Starten

De meter dient te starten en te blijven registreren bij Un , PF = 1 (meerfasenmeter met

symmetrische belasting) en een stroom die gelijk is aan Ist.

6. Meeteenheden

De gemeten hoeveelheden elektrische energie dient te worden weergegeven in kilowattuur,

symbool kWh of in megawattuur, symbool MWh.
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7. Ingebruikneming

a) Wanneer een lidstaat meting van het huishoudelijk gebruik voorschrijft, dient deze toe

te staan dat dit gebeurt met een meter van klasse A. Voor welomschreven doelstellingen

mag de lidstaat een meter van klasse B voorschrijven.

b) Wanneer een lidstaat meting van het handelsgebruik en/of het licht-industriële gebruik

voorschrijft, dient te worden toegestaan dat dit gebeurt met een meter van klasse B.

Voor welomschreven doelstellingen mag de lidstaat een meter van klasse C

voorschrijven.

c) De lidstaat dient te waarborgen dat de distributeur of de van rechtswege voor het

installeren van de meter aangewezen persoon het stroombereik vaststelt, zodat de meter

geschikt is om het verwachte of te verwachten gebruik correct te meten.

Overeenstemmngsbeoordeling

De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

B+F, of B+H of H1.

____________
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BIJLAGE MI-004

WARMTEMETERS

De terzake dienende essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften en de overeen-

stemmingsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op de hieronder gede-

finieerde warmtemeters die bestemd zijn voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik.

DEFINITIES

Een warmtemeter is een instrument ontworpen voor de meting van warmte die in een

warmtewisselaar wordt afgegeven door een vloeistof die de warmteoverdrachtsvloeistof heet.

Een warmtemeter is hetzij een compleet instrument, hetzij een gecombineerd instrument dat bestaat

uit de onderdelen, stromingssensor, temperatuursensorpaar en rekeneenheid als gedefinieerd in

artikel 3, punt b), of een combinatie hiervan.

θ = de temperatuur van de warmteoverdrachtsvloeistof;

θin = de waarde van θ bij de inlaat van de warmtewisselaar;

θuit = de waarde van θ bij de uitlaat van de warmtewisselaar;

∆θ = het temperatuurverschil θin - θuit met ∆θ ≥ 0;

θmax = de hoogste waarde van θ waarbij de warmtemeter goed functioneert binnen de

maximaal toelaatbare fout;

θmin = de laagste waarde van θ waarbij de warmtemeter goed functioneert binnen de maximaal

toelaatbare fout;

∆θmax = de hoogste waarde van ∆θ waarbij de warmtemeter goed functioneert binnen de

maximaal toelaatbare fout;
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∆θmin = de laagste waarde van ∆θ waarbij de warmtemeter goed functioneert binnen de

maximaal toelaatbare fout;

q = het debiet van de warmteoverdrachtsvloeistof;

qs = de hoogste waarde van q die is toegestaan voor een korte periode waarbij de warmte-

meter goed functioneert;

qp = de hoogste waarde van q die permanent is toegestaan, waarbij de warmtemeter goed

functioneert;

qi = de laagste waarde van q die is toegestaan waarbij de warmtemeter goed functioneert;

P = het thermisch vermogen van de warmtewisselaar;

Ps = de hoogste waarde van P die is toegestaan, waarbij de warmtemeter goed functioneert.

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

1. Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant dient de waarden voor de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument

als volgt aan te geven:

1.1. Voor de temperatuur van de vloeistof: θmax, θmin,

- voor de temperatuurverschillen: ∆θmax, ∆θmin,

met de volgende beperkingen: ∆θmax/∆θmin ≥ 10; ∆θmin = 3K of 5K of 10K.

1.2. Voor de druk van de vloeistof: De maximale inwendige overdruk die de meter permanent kan

weerstaan bij de hoogste waarde voor de temperatuur.

1.3. Voor het debiet van de vloeistof: qs, qp, qi, waarin de waarden qp en qi afhankelijk zijn van

de volgende beperking: qp/qi ≥ 10.

1.4. Voor het thermisch vermogen: Ps.
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2. Nauwkeurigheidsklasse

De volgende nauwkeurigheidsklassen zijn gedefinieerd voor warmteverbruiksmeters:

klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

3. Maximaal toelaatbare fout die van toepassing is op volledige warmteverbruiksmeter

- De maximaal toelaatbare relatieve fout die van toepassing is op een volledige warmte-

meter voor de nauwkeurigheidsklasse uitgedrukt in het percentage van de werkelijke

waarde is:

- Voor klasse 1: E = Ef + Et + Ec, met Ef, Et, Ec volgens nrs. 7.1 tot 7.3

- Voor klasse 2: E = Ef + Et + Ec, met Ef, Et, Ec volgens nrs. 7.1 tot 7.3

- Voor klasse 3: E = Ef + Et + Ec, met Ef, Et, Ec volgens nrs. 7.1 tot 7.3

4. Toelaatbaar effect van elektromagnetische storingen

4.1. Het instrument mag niet worden beïnvloed door statische magnetische velden en door

elektromagnetische velden bij netfrequentie.

4.2. De invloed van een elektromagnetische storing dient zodanig te zijn dat de verandering in het

meetresultaat niet groter is dan de in punt 4.3 bedoelde kritische veranderingswaarde, of de

weergave van het meetresultaat zodanig is dat het niet kan worden opgevat als een geldig

resultaat.

4.3. De kritischeveranderingswaarde voor een volledige warmtemeter is gelijk aan de absolute

waarde van de maximaal toelaatbare fout die van toepassing is op die warmtemeter (ziepunt

3).
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5. Duurzaamheid

Nadat een geschikte test is uitgevoerd, rekening houdend met de door de fabrikant

geschatte tijdsperiode, dient aan de volgende criteria te worden voldaan:

5.1. Stromingssensoren: De afwijking, na de duurzaamheidstest, in het meetresultaat ten

opzichte van het oorspronkelijke meetresultaat mag niet groter zijn dan de kritische

veranderingswaarde.

5.2. Temperatuursensoren: Devariatie, na de duurzaamheidstest, in het meetresultaat ten

opzichte van het oorspronkelijke meetresultaat mag niet groter zijn dan 0,1ºC.

6. Aanduidingen op een warmtemeter.

- Nauwkeurigheidsklasse

- Grenswaarden debiet

- Grenswaarden temperatuur

- Grenswaarden temperatuurverschil

- Plaats van de installatie van de stromingssensor - toevoer- of afverleiding

- Aangeven van stroomrichting

7. Onderdelen

De bepalingen voor onderdelen kunnen van toepassing zijn op onderdelen die door

dezelfde of verschillende fabrikanten zijn vervaardigd. Wanneer een warmtemeter

bestaat uit onderdelen, zijn de essentiële eisen voor de warmtemeters in voorkomend

geval van toepassing op de onderdelen. Bovendien zijn de volgende eisen van

toepassing:
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7.1. De relatieve maximaal toelaatbare fout van de stromingssensor, uitgedrukt in %, voor de

nauwkeurigheidsklassen:

- Klasse 1: Ef = (1 +0,01 qp/q), maar niet meer dan 5%,

- Klasse 2: Ef = (2 +0,02 qp/q), maar niet meer dan 5%,

- Klasse 3: Ef = (3 +0,05 qp/q), maar niet meer dan 5%,

- waarbij de fout Ef een verband legt tussen de aangegeven waarde en de werkelijke

waarde van de betrekking tussen het uitgangssignaal van de stroomsensor en de massa

of het volume.

7.2. De relatieve maximaal toelaatbare fout van het temperatuursensorpaar, uitgedrukt in %:

- Et = (0,5 +3⋅∆θmin/∆θ)

- waarin de fout Et een verband legt tussen de aangegeven waarde en de werkelijke

waarde van de betrekking tussen het uitgangssignaal van het temperatuursensorpaar en

het temperatuurverschil.

7.3. De relatieve maximaal toelaatbare fout voor de rekeneenheid, uitgedrukt in %:

- Ec = (0,5 +∆θmin/∆θ)

- waarin de fout Ec een verband legt tussen de waarde van de aangegeven warmte en de

werkelijke waarde van de warmte.

7.4. De kritischeveranderingswaarde voor een onderdeel van een warmtemeter is gelijk aan de

respectieve absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout die van toepassing is op het

onderdeel (zie 7.1, 7.2 of 7.3).
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7.5. Aanduidingen op de onderdelen

Stroomsensor: Nauwkeurigheidsklasse

Grenswaarden debiet

Grenswaarden temperatuur

Nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of het overeenkomstige

uitgangssignaal

Aangeven van stroomrichting

Temperatuursensorpaar: Type-identificatie (bv. Pt 100)

Grenswaarden temperatuur

Grenswaarden temperatuurverschil

Rekeneenheid: Type temperatuursensor

- Grenswaarden temperatuur

- Grenswaarden temperatuurverschil

- Vereiste nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of

overeenkomstig ingangssignaal van de stromingssensor

- Plaats van de installatie van de stromingssensor - toevoer

of afvoer
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INGEBRUIKNEMING

8. a) Wanneer een lidstaat meting van het huishoudelijk gebruik voorschrijft, dient hij toe te

staan dat dit gebeurt met een meter van klasse 3.

b) Wanneer een lidstaat meting van het handelsgebruik en/of het licht-industriële gebruik

voorschrijft, kan hij eisen dat dit gebeurt met een meter van klasse 2.

c) Wat de voorschriften van de punten 1.1 tot en met 1.4 betreft, dient de lidstaat te waar-

borgen dat de distributeur of de van rechtswege voor het installeren van de meter

aangewezen persoon de eigenschappen vaststelt, zodat de meter geschikt is om het

verwachte of te verwachten gebruik correct te meten.

OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

9. De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan

kiezen, zijn de volgende:

B+F of B+D of H1.

__________________
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BIJLAGE MI-005

MEETINSTALLATIES VOOR DE CONTINUE EN DYNAMISCHE METING VAN

HOEVEELHEDEN ANDERE VLOEISTOFFEN DAN WATER

De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de

overeenstemmingsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op meetinstallaties

bestemd voor de continue en dynamische meting van hoeveelheden (in volume of massa) andere

vloeistoffen dan water.

Zo nodig kunnen de termen "volume en l" in deze bijlage gelezen worden als "massa en kg".

DEFINITIES

Meter

Een instrument ontworpen voor het continu meten, in een geheugen opslaan en weergeven van de

hoeveelheid vloeistof onder meetomstandigheden die door een meetwaardeomvormer stroomt in

een gesloten volledig gevulde leiding.

Rekeneenheid

Een onderdeel van een meter dat de uitgangssignalen van de meetopnemer(s) en eventueel van de

toegevoegde meetinstrumenten ontvangt en de meetresultaten weergeeft.
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Toegevoegd meetinstrument

Een instrument dat is aangesloten op de rekeneenheid voor het meten van bepaalde grootheden die

karakteristiek zijn voor de vloeistof, met het oog op correctie en/of herleiding.

Herleidingsinrichting

Een deel van de rekeneenheid dat, door rekening te houden met de kenmerken van de vloeistof

(temperatuur, dichtheid, enz.) die worden gemeten met toegevoegde meetinstrumenten, of in een

geheugen zijn opgeslagen, automatisch

→ het volume van de onder meetomstandigheden gemeten vloeistof herleidt tot een

volume onder basisomstandigheden en/of in massa, of

→ de massa van de onder meetomstandigheden gemeten vloeistof herleidt tot een volume

onder meetomstandigheden en/of in volume onder basisomstandigheden.

Noot: een herleidingsinrichting omvat de toegevoegde meetinstrumenten.

Basisomstandigheden

De gespecificeerde omstandigheden waarnaar de onder meetomstandigheden gemeten hoeveelheid

vloeistof wordt herleid.
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Meetinstallatie

Een installatie die de meter zelf en alle benodigde toebehoren omvat om te zorgen voor een correcte

meting of bedoeld is om de metingen te vergemakkelijken.

Brandstofpomp

Een meetinstallatie bestemd voor het tanken van motorvoertuigen, kleine schepen en kleine

vliegtuigen.

Zelfbedieningsconfiguratie

Een configuratie die de klant in staat stelt een meetinstallatie te gebruiken met de bedoeling om

vloeistof te verkrijgen voor eigen gebruik.

Zelfbedieningsinrichting

Een specifieke inrichting die onderdeel is van een zelfbedieningsconfiguratie en één of meer

meetinstallaties in staat stelt te functioneren in die zelfbedieningsconfiguratie.

Kleinst gemeten hoeveelheid (MMQ)

De kleinste hoeveelheid vloeistof waarbij de meting uit metrologisch oogpunt aanvaardbaar is voor

het meetinstallatie.
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Directe aanwijzing

De aanwijzing, in volume of massa, die overeenkomt met de te meten grootheid die de meter

fysisch kan meten.

Noot: de directe aanwijzing kan met een herleidingsinrichting worden herleid tot een aanwijzing

van een andere hoeveelheid

(Niet-) onderbreekbaar

Een meetinstallatie wordt als (niet-) onderbreekbaar beschouwd wanneer de vloeistofstroom (niet)

gemakkelijk en snel kan worden gestopt.

Debietbereik

Het bereik tussen de minimum debiet(Qmin) en de maximum debiet (Qmax).

SPECIFIEKE EISEN

1. NOMINALE BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument aan te geven, met

name:

1.1. Het debietbereik

Het debietbereik dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

i) het debietbereik van een meetinstallatie moet liggen binnen het debietbereik van

elk van zijn onderdelen, met name de meter;
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ii) meter en meetinstallatie.

Specifieke meetinstallatie Kenmerk van de vloeistof
Minimumverhouding van

Qmax:Qmin

Geen vloeibare gassen 10: 1Brandstofpompen

Vloeibare gassen 5: 1

Meetinstallatie Cryogene vloeistoffen 5: 1

Meetinstallaties op pijp-

leidingen en systemen

voor het laden van

schepen

Alle vloeistoffen Geschikt voor gebruik

Alle andere

meetinstallaties

Alle vloeistoffen 4:1

Tabel 1

1.2. De eigenschappen van de vloeistof die door de meetinstallatie gemeten worden door aan-

duiding van de naam of het type van de vloeistof of de terzake dienende kenmerken, zoals bij

voorbeeld:

- temperatuurbereik;

- drukbereik;

- dichtheidsbereik;

- viscositeitsbereik.
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1.3. De nominale waarde van de wisselspanningsbron en/of grenswaarden voor gelijkspannings-

bron.

1.4. De basisomstandigheden voor herleide waarden.

Noot:Punt 1.4 doet geen afbreuk aan de verplichtingen van de lidstaten om hetzij overeenkomstig

artikel 3, lid 1 van Richtlijn 92/81/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de

harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën 1 15ºC voor te schrijven voor

zware stookolie, LPG en methaan, hetzij een andere temperatuur overeenkomstig artikel 3,

lid 2 van die richtlijn.

2. NAUWKEURIGHEIDSKLASSE EN MAXIMAAL TOELAATBARE FOUTEN

2.1. Voor hoeveelheden groter dan of gelijk aan twee liter bedraagt de maximaal toelaatbare

fout van de aanwijzing:

Nauwkeurigheidsklasse

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

Meetinstallaties

(A)

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

Meters (B) 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 %

Tabel 2

                                                
1 PB L 316 van 31.10.1992, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 94/74/EG

(PB L 365 van 31.12.1994, blz. 46).
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2.2. Voor hoeveelheden kleiner dan twee liter bedraagt de maximaal toelaatbare fout van de

aanwijzing:

Gemeten volume V Maximaal toelaatbare fout

V < 0,1 l 4 x de waarde van tabel 2, toegepast op 0,1 l

0,1 l < V < 0,2 l 4 x de waarde van tabel 2

0,2 l < V < 0,4 l 2 x de waarde van tabel 2, toegepast op 0,4 l

0,4 l < V < 1 l 2 x de waarde van tabel 2

1 l < V < 2 l de waarde van tabel 2, toegepast op 2 l

Tabel 3

2.3. Echter, ongeacht de gemeten hoeveelheid wordt de grootte van de maximaal toelaatbare fout

gegeven door de grootste van de volgende twee waarden:

- de absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout in tabel 3 of tabel 4.

- de absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout voor de kleinst gemeten

hoeveelheid (Emin).

2.4.1.Voor kleinst gemeten hoeveelheden groter dan of gelijk aan twee liter, gelden de volgende

voorwaarden,

Voorwaarde 1

Emin moet voldoen aan de voorwaarde: Emin > 2R, waarin R de kleinste schaalinterval van de

aanwijsinrichting is.



9681/4/03 REV 4 AL/mm 8
BIJLAGE MI-005 DG C I    NL

Voorwaarde 2

Emin volgt uit de formule: Emin = (2 MMQ) x (A/100), waarin

- MMQ = de kleinst gemeten hoeveelheid,

- A = de numerieke waarde als aangegeven onder A in tabel 3

2.4.2.Voor kleinst gemeten hoeveelheden kleiner dan twee liter is de bovenstaande voorwaarde 1

van toepassing, en is Emin tweemaal de in tabel 3 aangegeven waarde en heeft Emin betrekking

op regel A van tabel 2.

2.5. Herleide aanwijzing

Bij een herleide aanwijzing is de maximaal toelaatbare fout de onder A in tabel 2 vermelde

waarde.

2.6. Herleidingsinrichtingen

De maximaal toelaatbare fout bij herleide aanwijzingen als gevolg van een

herleidingsinrichting is gelijk aan + (A - B), waarbij A en B de in tabel 2 aangegeven waarden

zijn.
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Onderdelen van herleidingsinrichtingen die afzonderlijk kunnen worden getest

a) Rekeneenheid

De maximaal toelaatbare fout bij aanwijzing van hoeveelheden vloeistof waarvoor een berekening

moet worden uitgevoerd is, hetzij positief hetzij negatief, gelijk aan een tiende van de maximaal

toelaatbare fout als vermeld onder A in tabel 2.

b) Toegevoegde meetinstrumenten

Toegevoegde meetinstrumenten moeten een nauwkeurigheid hebben die minstens even goed is als

de waarden van tabel 4:

Nauwkeurigheidsklasse van de meetinstallatieMaximaal

toelaatbare fout

bij de meting

van

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

Temperatuur + 0,3 ºC + 0,5 ºC + 1,0 ºC

Druk minder dan 1 MPa: + 50 kPa

van 1 tot 4 MPa: + 5 %

meer dan 4 MPa: + 200 kPa

Dichtheid + 1 kg/m3 + 2 kg/m3 + 5 kg/m3

Tabel 4

Deze waarden gelden voor de aanwijzing van de karakteristieke grootheden van de vloeistof die

door de herleidingsinrichting worden aangewezen.
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c) Nauwkeurigheid van de rekenfunctie

De maximaal toelaatbare fout voor de berekening van elke karakteristieke grootheid is, positief of

negatief,  gelijk aan tweevijfde van de onder b) vastgestelde waarde.

2.7. Het vereiste onder a) in 2.6 geldt voor elke berekening, niet alleen herleiding.

3. MAXIMAAL TOELAATBARE FOUT BIJ STORINGEN

3.1. Het effect van een elektromagnetische storing op een meetinstallatie dient zodanig te zijn dat:

- de verandering in het meetresultaat niet groter is dan de in punt 3.2 bedoelde kritische

veranderingswaarde, of

- de weergave van het meetresultaat een kortstondige afwijking vertoont die niet kan

worden opgevat, in een geheugen opgeslagen of doorgegeven als meetresultaat. Boven-

dien kan dit bij een onderbreekbare installatie ook betekenen dat het onmogelijk is

verdere metingen uit te voeren, of

- wanneer de afwijking van het meetresultaat groter is dan de kritische veranderings-

waarde, de meetinstallatie het meetresultaat terug moet kunnen halen dat bestond vóór

de kritischeveranderingswaarde zich voordeed en de vloeistofstroom stopzette.

3.2. De kritische veranderingswaarde is de grootste van 1/5 van de maximaal toelaatbare fout voor

een bepaalde gemeten waarde of Emin.
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4. DUURZAAMHEID

Na een passende test waarin rekening is gehouden met de door de fabrikant geschatte periode,

moet aan de volgende criteria worden voldaan:

De verandering, na de duurzaamheidstest, van het meetresultaat ten opzichte van het

oorspronkelijke meetresultaat mag niet groter zijn dan de in punt B van tabel 2 voor de meters

vermelde waarde.

5. GESCHIKTHEID

5.1. Voor alle gemeten hoeveelheden met betrekking tot dezelfde meting mag de aanwijzing van

de verschillende inrichtingen niet meer van elkaar afwijken dan een schaalinterval bij

inrichtingen met hetzelfde schaalinterval. Bij inrichtingen met verschillende schaalintervallen

mag de afwijking niet meer bedragen dan het grootste schaalinterval.

Bij een zelfbedieningsconfiguratie moet het schaalinterval van de hoofdaanwijzing op de

meetinstallatie en de schaalintervallen van het zelfbedieningsinrichting hetzelfde zijn en

mogen de meetresultaten niet van elkaar afwijken.

5.2. Het mag niet mogelijk zijn om de onder normale gebruiksomstandigheden gemeten vloeistof

om te leiden, tenzij dat gemakkelijk waarneembaar / duidelijk herkenbaar is.
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5.3. Ieder percentage lucht of gas dat niet gemakkelijk in de vloeistof aantoonbaar is mag niet

leiden tot een variatie van de fout die groter is dan:

- 0,5% bij andere vloeistoffen dan drinkbare vloeistoffen en bij vloeistoffen met een

viscositeit van maximaal 1 mPa.s, of

- 1% bij drinkbare vloeistoffen en bij vloeistoffen met een viscositeit van meer dan 1

mPa.s.

De toegestane variatie mag echter nooit kleiner zijn dan 1 % van MMQ. Deze waarde is van

toepassing bij lucht- of gasbellen.

5.4. Meetinstallaties voor rechtstreekse verkoop

5.4.1.Een meetinstallatie voor rechtstreekse verkoop moet zijn uitgerust met een voorziening waar-

mee de aanwijzing op nul kan worden gesteld.

Het mag niet mogelijk zijn de gemeten hoeveelheid om te leiden.

5.4.2 De hoeveelheid waarop de transactie gebaseerd is moet permanent kunnen worden afgelezen,

totdat alle partijen bij de transactie het meetresultaat aanvaard hebben.

5.4.3.Meetinstallaties voor rechtstreekse verkoop moeten onderbreekbaar zijn.

5.4.4. Ieder percentage lucht of gas in de vloeistof mag niet leiden tot een grotere variatie van de

fout dan de in 5.3 vermelde waarden.
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5.5. Brandstofpompen

5.5.1.De aanwijzingen op brandstofpompen mogen tijdens de meting niet op nul kunnen worden

gesteld.

5.5.2.Het begin van een nieuwe meting moet worden verhinderd totdat de aanwijzing weer op nul is

gesteld.

5.5.3. Indien een meetinstallatie is uitgerust met een prijsaanwijzing, mag het verschil tussen de

aangewezen prijs en de prijs berekend op grond van de prijs per eenheid en de aangewezen

hoeveelheid niet meer bedragen dan de prijs voor Emin. Dit verschil behoeft echter niet minder

te bedragen dan de kleinste valuta-eenheid.

6. STROOMSTORING

Een meetinstallatie moet zijn uitgerust met een noodstroomvoorziening die ervoor zorgt dat

alle meetfuncties worden verricht gedurende de storing in de hoofdstroombron, of met een

voorziening om de op dat moment aanwezige gegevens op te slaan en aan te wijzen zodat de

lopende transactie kan worden afgesloten en met een voorziening om de vloeistofstroom op

het moment van de storing van de hoofdstroombron te stoppen.
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7. INGEBRUIKNEMING

Nauwkeurigheids

klasse

Type meetinstallatie

0,3 - Meetinstallaties op een pijpleiding

0,5 - Alle meetinstallaties tenzij anders vermeld in deze tabel,

met name:

- brandstofpompen (niet voor vloeibare gassen),

- meetinstallaties op tankauto�s voor vloeistoffen met een

lage viscositeit (< 20 mPa.s)

- meetinstallaties voor het laden en lossen van

tankschepen, tankwagons en tankauto�s *

- meetinstallaties voor melk

- meetinstallaties voor het tanken van vliegtuigen

1,0 - Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk geme-

ten bij een temperatuur groter dan of gelijk aan �10 °C

- Meetinstallaties normaliter van klasse 0,3 of 0,5 maar

gebruikt voor vloeistoffen

- waarvan de temperatuur minder bedraagt dan -10 °C of

meer dan 50 °C

- waarvan de dynamische viscositeit hoger is dan

1000 mPa.s

- waarvan de maximumvolumestroom niet hoger is dan

20 l/h

1,5 Meetinstallaties voor vloeibaar kooldioxide

Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk gemeten bij

een temperatuur onder -10 °C (andere dan cryogene vloei-

stoffen)

2,5 Meetinstallaties voor cryogene vloeistoffen (temperatuur

beneden -153 °C)
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________________________

* De lidstaten kunnen evenwel voor de heffing van rechten op minerale oliën bij het laden en

lossen van tankschepen, tankwagons en tankauto's meetinstallaties van

nauwkeurigheidsklasse 0,3 of 0,5 verlangen.

Noot:De fabrikant kan echter een bepaald type meetinstallatie in een klasse met een betere nauw-

keurigheid indelen.

Tabel 5
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8. MEETEENHEDEN

De gemeten hoeveelheid wordt aangegeven in milliliter (ml), kubieke centimeter (cm3), liter

(l of L), kubieke meter (m3), gram (g), kilogram (kg) of ton (t).

OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

B+F of B+D of H1 of G.

________________
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BIJLAGE MI-006

AUTOMATISCHE WEEGINSTRUMENTEN

De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke eisen van deze bijlage en de in de hoofd-

stuk I van deze bijlage genoemde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures gelden voor automa-

tische weeginstrumenten als hieronder gedefinieerd, die zijn bedoeld voor de bepaling van de massa

van een lichaam op grond van de werking van de zwaartekracht op dat lichaam.

DEFINITIES

Automatisch weeginstrument

Een instrument dat de massa van een product bepaalt zonder tussenkomst van een bedienaar en een

vooraf bepaald programma van automatische processen volgt die kenmerkend zijn voor het instru-

ment.

Automatische vangweger

Een automatisch weeginstrument dat de massa van vooraf samengevoegde afzonderlijke lasten

(bijvoorbeeld voorverpakkingen) of enkelvoudige lasten los materiaal bepaalt.

Automatische controleweger

Een automatische vangweger die artikelen met een verschillende massa onderverdeelt in twee of

meer subgroepen aan de hand van het verschil in hun massa en een nominaal instelpunt.
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Gewichtsetiketteermachine

Een automatische vangweger die op afzonderlijke artikelen een etiket met het gewicht aanbrengt.

Gewichts- en prijsetiketteermachine

Een automatische vangweger die op afzonderlijke artikelen een etiket met het gewicht en de prijs-

informatie aanbrengt.

Automatische weegmachine voor afwegen

Een automatisch weeginstrument dat houders vult met een vooraf bepaalde en vrijwel constante

hoeveelheid van een bulkgoed.

Discontinue totalisator (totaliserende bunkerweger)

Een automatisch weeginstrument dat de massa van een bulkgoed bepaalt door het in afzonderlijke

lasten te verdelen. De massa van elke afzonderlijke last wordt in volgorde bepaald en bij de andere

opgeteld. Elke afzonderlijke last wordt vervolgens weer in bulk afgeleverd.

Continue totalisator

Een automatisch weeginstrument dat ononderbroken de massa van een bulkgoed op een transport-

band bepaalt, zonder systematische onderverdeling van dat goed en zonder onderbreking van de

beweging van de transportband.
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Spoorwegweegbrug

Een automatisch weeginstrument met een lastdrager inclusief  rails voor het transport van

spoorwagons.

SPECIFIEKE EISEN

Hoofdstuk I - Eisen voor alle types automatische weeginstrumenten

1. Nominale bedrijfsomstandigheden

De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument als volgt op te

geven:

1.1. Voor de te meten grootheid:

Het meetbereik in termen van de minimum- en maximumweegvermogen.

1.2. Voor de invloedsgrootheden van de elektrische voeding:

Bij wisselspanningsvoeding: de nominale wisselspanning, of de grenswaarden van de wissel-

spanning

Bij gelijkspanningsvoeding: de nominale en de minimum gelijkspanning, of de grenswaarden

van de gelijkspanning.
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1.3. Voor de mechanische en klimatologische invloedsgrootheden:

Het minimum temperatuurbereik is 30 °C, tenzij anders aangegeven in de volgende hoofd-

stukken van deze bijlage.

De mechanische omgevingsklassen volgens bijlage I, 1.3.2 zijn niet van toepassing. Voor

instrumenten die onder een bijzondere mechanische belasting worden gebruikt, bijvoorbeeld

instrumenten die in voertuigen zijn ingebouwd, zal de fabrikant de mechanische

gebruiksomstandigheden preciseren (of definiëren).

1.4. Voor andere invloedsgrootheden (indien van toepassing)

De bedrijfssnelheid (-snelheden),

De kenmerken van het (de) te wegen product(en).

2. Toelaatbaar effect van verstoringen - Elektromagnetische omgeving

Voor elk type instrument worden de vereiste prestaties en de kritische veranderingswaarde

gegeven in het desbetreffende hoofdstuk.

3. Geschiktheid

3.1. Er dient te worden voorzien in middelen die de effecten van scheefstellen, beladen en

bedrijfssnelheid zodanig beperken dat de maximaal toelaatbare fouten bij normaal bedrijf niet

worden overschreden.
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3.2. Er dient te worden voorzien in geschikte materiaaltransport inrichtingen zodat het instrument

bij normaal bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fouten kan blijven.

3.3. Elke bedienaarsinterface dient duidelijk en doelmatig te zijn.

3.4. De bedienaar dient de integriteit van het display (indien aanwezig) te kunnen controleren.

3.5. Er dient te worden voorzien in een geschikte nulstelmogelijkheid zodat het instrument bij

normaal bedrijf binnen de maximaal toelaatbare fouten kan blijven.

3.6. Elk resultaat buiten het meetbereik dient als zodanig te worden geïdentificeerd, indien een

afdruk mogelijk is.

4. Overeenstemmingsbeoordeling

De in artikel 7 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan

kiezen, zijn de volgende:

Voor mechanische systemen:

B+D, of B+E, of B+F, of D1, of F1, of G, of H1.

Voor elektromechanische instrumenten:

B+D, of B+E, of B+F,of G, of H1.

Voor elektronische systemen of systemen die software bevatten:

B+D, of B+F, of G, of H1.
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Hoofdstuk II - Automatische vangwegers

1. Nauwkeurigheidsklasse

1.1. De instrumenten zijn onderverdeeld in de als volgt aangeduide hoofdcategorieën:

X of Y

gespecificeerd door de fabrikant

1.2. Deze hoofdcategorieën worden nader onderverdeeld in vier nauwkeurigheidsklassen:

XI, XII, XIII & XIIII

en

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

die door de fabrikant worden gespecificeerd.

2. Categorie X instrumenten

2.1. Categorie X is van toepassing op instrumenten die worden gebruikt voor de controle van

voorverpakkingen die zijn samengesteld volgens de eisen van de richtlijnen die op voor-

verpakkingen van toepassing zijn.
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2.2. De nauwkeurigheidsklassen worden aangevuld met een factor (x) die de maximaal toelaatbare

standaarddeviatie als vermeld in 4.2. kwantificeert.

De fabrikant dient de factor (x) op te geven, waarbij (x) < 2, in de vorm 1 x 10k, 2 x 10k of

5 x 10k, waarbij k een negatief geheel getal of nul is.

3. Categorie Y instrumenten

Categorie Y is van toepassing op alle andere automatische vangwegers.

4. Maximaal toelaatbare fout

4.1. Gemiddelde fout voor categorie X / Maximaal toelaatbare fout voor categorie Y

Tabel 1
Netto last (m) in ijkeenheden (e) Maximaal

toelaatbare

gemid-

delde fout

Maximaal

toelaatbare

fout

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. Standaarddeviatie

Maximaal toelaatbare waarde voor de standaarddeviatie van klasse X (x)-instrument is het

product van factor (x) met de waarde in tabel 2 hieronder.

Tabel 2

Netto last (m) Maximaal toelaatbare standaarddeviatie voor klasse 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 0,6 %

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

   1000 g < m < 10 000 g 0,08 %

10 000 g < m < 15 000 g 8 g

15 000 g < m           0,053 %

Voor klasse XI en XII, is (x) kleiner dan 1

Voor klasse XIII, is (x) niet groter dan 1

Voor klasse XIIII, is (x) groter dan 1
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4.3. IJkeenheid - instrumenten met één interval

Tabel 3
Aantal ijkeenhedenen,

n = Max/e

Nauwkeurigheids-

klasse

IJkeenheid

Minimum Maximum

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

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

0,1 g < e 5 000 100 000

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

5 g < e 500 10 000

XIIII Y(b) 5 g < e 100 1 000
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4.4. IJkeenheid - instrument met meerdere intervallen

Tabel 4
Aantal ijkeenhedenen, n = Max/eNauwkeurigheidsklasse IJkeenheid

Minimumwaarde (1)

n = Max i/ e (i+1)

Maximumwaarde

n = Max i/ ei

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

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

0,1 g < ei 5 000 100 000

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

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

Waarbij:

i = 1, 2, ....r

i = gedeeltelijk weegbereik

r = totale aantal deelbereiken

(1) Voor i = r zijn de overeenkomstige kolommen van tabel 3 van toepassing waarbij

e wordt vervangen door er.
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5. Meetbereik

Bij de specificatie van het meetbereik voor instrumenten van klasse Y dient de fabrikant er

rekening mee te houden dat de minimumcapaciteit niet lager mag zijn dan:

klasse Y(I): 100 e

klasse Y(II): 20 e voor 0,001 g < e < 0,05 g, en

50 e voor 0,1 g < e

klasse Y(a): 20 e

klasse Y(b): 10 e

Sorteerweegschalen

bijvoorbeeld postweegschalen en afvalwegers: 5 e.

6. Dynamische instelling

6.1. Deze voorziening dient een door de fabrikant gespecificeerd lastbereik te bestrijken.

6.2. Voorzover aangebracht, dienteen dynamische-instelinrichting die de dynamische effecten van

de bewegende last compenseert, niet te werken buiten het lastbereik, en dient  beveiligd te

kunnen worden.
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7. Prestaties onder invloedsfactoren en bij elektromagnetische verstoringen

7.1. De maximaal toelaatbare fouten ten gevolge van invloedsfactoren zijn:

7.1.1.Voor categorie X instrumenten:

- bij automatisch bedrijf: zoals genoemd in tabel 1 en tabel 2,

- bij statische weging bij niet-automatisch bedrijf: zoals genoemd in tabel 1.

7.1.2.Voor categorie Y instrumenten:

- voor elke last bij automatisch bedrijf: zoals genoemd in tabel 1,

- bij statische weging bij niet-automatisch bedrijf: zoals voor categorie X genoemd in

tabel 1.

7.2. De kritische veranderingswaarde als gevolg van een storing is één ijkeenheid.

7.3. Temperatuurbereik.

- voor instrumenten van klasse XI en klasse Y(I) is het minimumbereik 5 °C,

- voor klasse XII en klasse Y(II) is het minimumbereik 15 °C.
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Hoofdstuk III - Automatische weegmachine voor afwegen

1. Nauwkeurigheidsklassen

1.1. De fabrikant dient zowel de referentienauwkeurigheidsklasse Ref(x) als de operationele

nauwkeurigheidsklasse(n) X(x) op te geven.

1.2. Een instrumenttype wordt een referentienauwkeurigheidsklasse - Ref(x) - toegewezen

overeenkomend met de best mogelijke nauwkeurigheid voor instrumenten van dat type. Na

installatie: afzonderlijke instrumenten worden een of meer operationele nauwkeurigheids-

klassen X(x) toegewezen, rekening houdend met de specifieke te wegen producten. De klasse-

aanduidingsfactor (x) dient ≤ 2 te zijn, in de vorm 1 x 10k, 2 x 10k of 5 x 10 k, waarbij k een

negatief geheel getal of nul is.

1.3. De referentienauwkeurigheidsklasse Ref(x) is van toepassing bij statische lasten.

1.4. Voor de operationele nauwkeurigheidsklasse X(x), is X een regime om nauwkeurigheid aan

het lastgewicht te relateren en (x) is een vermenigvuldigingsfactor voor de foutgrenzen zoals

voor klasse X(1) in 2.2.

2. Maximaal toelaatbare fout

2.1. Statische weegfout
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2.1.1.Voor statische lasten onder nominale bedrijfsomstandigheden dient de maximaal toelaatbare

fout voor de referentienauwkeurigheidsklasse Ref(x) 0,312 te zijn van de maximaal toelaat-

bare afwijking van elke vulling van het gemiddelde, zoals genoemd in tabel 5, vermenig-

vuldigd met de klasseaanduidingsfactor (x).

2.1.2.Voor instrumenten waar de vulling kan bestaan uit meer dan één last (bv. cumulatieve of

selectieve combinatiewegers) dientde maximaal toelaatbare fout voor statische lasten de

nauwkeurigheid te zijn die is vereist voor de vulling zoals genoemd in 2.2 (dat wil zeggen niet

de som van de maximaal toelaatbare afwijkingen voor de individuele lasten).

2.2. Afwijking van de gemiddelde vulling

Tabel 5

Waarde van de massa van de vullingen m(g)

Maximaal toelaatbare

afwijking van elke vulling van het

gemiddelde voor klasse X(1)

m < 50 7,2 %

50 < m < 100 3,6 g

100 < m < 200 3,6 %

200 < m < 300 7,2 g

300 < m < 500 2,4 %

500 < m < 1 000 12 g

1 000 < m < 10 000 1,2 %

10 000 < m < 15 000 120 g

15 000 < m 0,8 %

Noot: De berekende afwijking van elke vulling van het gemiddelde mag worden aangepast

om rekening te houden met het effect van de deeltjesgrootte van het materiaal.
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2.3. Fout ten opzichte van de voorinstelwaarde (instelfout)

Voor instrumenten waarbij het vulgewicht vooraf ingesteld kan worden: het maximale

verschil tussen de voorinstelwaarde en de gemiddelde massa van de vullingen dient niet hoger

te zijn dan 0,312 van de maximaal toelaatbare afwijking van elke vulling van het gemiddelde

zoals genoemd in tabel 5.

3. Prestaties onder invloedsfactor en elektromagnetische verstoringen

3.1. De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van invloedsfactoren is zoals genoemd in 2.1.

3.2. De kritische veranderingswaarde ten gevolge van een verstoring is een verandering in de

vermelding van het statische gewicht die gelijk is aan de in punt 2.1 genoemde maximaal

toelaatbare fout die is berekend voor de nominale minimale vulling, of een verandering die

een gelijksoortig effect zou hebben op de vulling voor instrumenten waarbij de vulling bestaat

uit meerdere lasten. De berekende kritische veranderingswaarde wordt naar boven afgerond

op het volgende schaalinterval (d).

3.3. De fabrikant dient de waarde van de nominale minimumvulling te specificeren.
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Hoofdstuk IV - Discontinue totalisators

1. Nauwkeurigheidsklassen

De instrumenten worden als volgt verdeeld in vier nauwkeurigheidsklassen: 0,2, 0,5, 1, 2.

2. Maximaal toelaatbare fouten

Tabel 6

Nauwkeurigheidsklasse Maximaal toelaatbare fout van

de getotaliseerde last

0,2 ±0,10 %

0,5 ±0,25 %

1 ±0,50 %

2 ±1,00 %

3. Totalisatie ijkeenheid

De totalisatie ijkeenheid (dt) dient te liggen in het volgende bereik:

0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max.

4. Minimale getotaliseerde last (Σmin)

De minimale getotaliseerde last (Σmin) mag niet kleiner zijn dan de last waarbij de maximaal

toelaatbare fout gelijk is aan de totalisatie ijkeenheid(dt) en niet kleiner dan de minimale last

als opgegeven door de fabrikant.
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5. Nulstelling

Instrumenten die geen tarra wegen na elke lossing, dienen te zijn voorzien van een

nulstelinrichting.

De automatische werking dient te worden stopgezet indien de nulindicatie varieert met:

- 1 dt voor instrumenten met een automatische nulstelinrichting

- 0,5 dt voor instrumenten met een semi-automatische, of niet-automatische,

nulstelinrichting.

6. Bedienaarsinterface

Bij automatische werking dienen instellingen door de bedienaar en de resetfunctie te zijn

onderdrukt.

7. Afdruk

Bij instrumenten die zijn uitgerust met een afdrukinrichting, dient de reset van het totaal niet

mogelijk zijn totdat het totaal is geprint. Het totaal dient te worden geprint, indien de auto-

matische werking wordt onderbroken.

8. Prestaties onder invloedsfactoren en elektromagnetische verstoringen

8.1. De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van invloedsfactoren is zoals genoemd in tabel 7.

Tabel 7

Last (m) in totalisatie ijkeenheden (dt) Maximaal toelaatbare

fout

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. De kritische veranderingswaarde als gevolg van een verstoring is één totalisatie ijkeenheid

voor elke gewichtsaanwijzing en elk opgeslagen totaal.

Hoofdstuk V - Continue totalisators

1. Nauwkeurigheidsklassen

Instrumenten worden als volgt in drie nauwkeurigheidsklassen onderverdeeld:

0,5, 1, 2

2. Meetbereik

2.1. De fabrikant specificeert het meetbereik¸ de verhouding tussen de minimale netto last van de

weegeenheid en de maximumcapaciteit, en de minimale getotaliseerde last.

2.2. De minimale getotaliseerde last Σmin dient niet lager te zijn dan

800 d voor klasse 0,5,

400 d voor klasse 1,

200 d voor klasse 2,

waarbij d het totalisatie ijkeenheidvan de algemene totaliseerinrichting is.
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3. Maximaal toelaatbare fout

Tabel 8

Nauwkeurigheidsklasse Maximaal toelaatbare fout voor de totale

last

0,5 ± 0,25 %

1 ± 0,5 %

2 ± 1,0 %

4. Bandsnelheid

De bandsnelheid dient te worden opgegeven door de fabrikant. Voor bandwegers met één

snelheid, en bandwegers met handmatig instelbare variabele snelheid, dient de snelheid met

hoogstens 5% te variëren ten opzichte van de nominale waarde. Het product dient geen andere

snelheid te hebben als de snelheid van de band.

5. Algemene totaliseerinrichting

Het dient niet mogelijk te zijn de algemene totaliseerinrichting op nul te stellen.

6. Prestaties onder invloedsfactoren en elektromagnetische verstoringen

6.1. De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van invloedsfactoren voor een last van niet minder

dan Σmin is 0,7 maal de in tabel 8 van toepassing zijnde  waarde, afgerond op de meest nabij-

gelegen totalisatie ijkeenheid(d).
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6.2. De kritische veranderingswaarde als gevolg van een verstoring is 0,7 maal de in tabel 8 van

toepassing zijnde waarde, voor een last gelijk aan Σmin, voor de aangegeven klasse bandweger

naar boven afgerond op de volgende totalisatie ijkeenheid(d).

Hoofdstuk VI - Automatische spoorwegweegbruggen

1. Nauwkeurigheidsklassen

De instrumenten worden als volgt verdeeld in vier nauwkeurigheidsklassen:

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

2. Maximaal toelaatbare fout

2.1. De maximaal toelaatbare fouten voor het rijdend wegen van één wagon of een gehele trein

zijn aangegeven in tabel 9.

Tabel 9

Nauwkeurigheidsklasse Maximaal toelaatbare fout

0,2 ±0,1 %

0,5 ±0,25 %

1 ±0,5 %

2 ±1,0 %
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2.2. De maximaal toelaatbare fout voor het gewicht van gekoppelde of ontkoppelde wagons bij

rijdend wegen is de grootste van de volgende waarden:

- de waarde berekend volgens tabel 9, afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval;

- de waarde berekend volgens tabel 9, afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval,

voor een gewicht dat gelijk is aan 35% van het maximale wagongewicht (zoals aange-

duid op de beschrijvende markeringen);

- één schaalinterval (d)

2.3. De maximaal toelaatbare fouten voor het gewicht van treinen bij rijdend wegen is de grootste

van de volgende waarden:

- de waarde berekend volgens tabel 9, afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval;

- de waarde berekend volgens tabel 9, voor het gewicht van één wagon dat gelijk is aan

35% van het maximale wagongewicht (zoals aangeduid op de beschrijvende

markeringen) vermenigvuldigd met het aantal referentiewagons (niet meer dan 10) in de

trein, en afgerond op het dichtstbijzijnde schaalinterval;

- één schaalinterval (d) voor elke wagon in de trein, maar niet meer dan 10 d.

2.4. Bij de weging van gekoppelde wagons mogen niet meer dan 10 % van de weegresultaten van

een of meer doorgangen van de trein fouten vertonen die groter zijn dan de van toepassing

zijnde maximaal toelaatbare fout genoemd in 2.2, maar zij dienen niet groter te zijn dan

tweemaal die waarde.



9681/4/03 REV 4 AL/mm 22
BIJLAGE MI-006 DG C I    NL

3. Schaalinterval (d)

Het verband tussen de nauwkeurigheidsklasse en het schaalinterval is zoals genoemd in

tabel 10.

Tabel 10

Nauwkeurigheidsklasse Schaalinterval (d)

0,2 d < 50 kg

0,5 d < 100 kg

1 d < 200 kg

2 d < 500 kg

4. Meetbereik

4.1. De minimumcapaciteit dient niet minder te zijn dan 1 t, en niet groter dan de waarde van het

resultaat van het minimum wagongewicht gedeeld door het aantal deelwegingen.

4.2. Het minimum wagongewicht dient niet minder te zijn dan 50 d.

5. Prestaties onder invloedsfactor en elektromagnetische verstoringen
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5.1. De maximaal toelaatbare fout ten gevolge van een invloedsfactor is zoals genoemd in

tabel 11.

Tabel 11

Last (m) in ijkeenheden (d) Maximaal toelaatbare fout

0 < m < 500 ±0,5 d

500 < m < 2 000 ±1,0 d

2 000 < m < 10 000 ±1,5 d

5.2. De kritische veranderingswaarde ten gevolge van een verstoring is gelijk aan één

schaalinterval.

_____________________
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BIJLAGE MI-007

TAXAMETERS

De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de

overeenstemmingsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op taxameters.

DEFINITIES

Taxameter

Een inrichting die samen met een signaalgenerator *  werkt om een meetinstrument te vormen.

Deze inrichting meet de tijdsduur, en berekent de afstand op basis van een signaal dat gegeven

wordt door de afstandssignaalgenerator. Daarnaast wordt het te betalen ritbedrag voor een rit

berekend en getoond op basis van de berekende afstand en/of de gemeten tijdsduur van de rit.

________________

* De afstandssignaalgenerator valt niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

Ritbedrag

Het totale geldbedrag voor een rit op basis van een eerste aanslag en/of de lengte en/of de duur van

de rit. In het ritbedrag is geen toeslag voor extra diensten begrepen.
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Omschakelsnelheid

De snelheidswaarde verkregen door de deling van een tijdtarief door een afstandtarief.

Normale berekeningswijze S (enkelvoudige toepassing van tarief)

Berekening van het ritbedrag gebaseerd op toepassing van tijdtarief onder de omschakelsnelheid en

toepassing van afstandtarief boven de omschakelsnelheid.

Normale berekeningswijze D (dubbelvoudige toepassing van tarief)

Berekening van het ritbedrag gebaseerd op de gelijktijdige toepassing van tijdtarief en afstandtarief

over de hele rit.

Functiestand

De verschillende standen waarin een taxameter de verschillende onderdelen van zijn functioneren

vervult. De functiestanden worden onderscheiden door de volgende aanduidingen:

<< Vrij >>: De functiestand waarin de ritbedragberekening is afgezet

<< Tarief >>: De functiestand waarin de ritbedragberekening plaatsvindt op basis van een

eventuele eerste aanslag en een tarief voor afgelegde afstand en/of tijdsduur van

de rit

<< Te betalen >>:De functiestand waarbij het voor de rit verschuldigde ritbedrag wordt getoond en

ten minste de op tijd gebaseerde ritbedragberekening is afgezet.
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Ontwerpeisen

1. Een taxameter dient ontworpen te zijn om de afstand en de tijdsduur van de rit te berekenen.

2. De taxameter dient ontworpen te zijn om het ritbedrag, toenemend in stappen gelijk aan de

door de lidstaat vastgestelde resolutie,  te berekenen en te tonen, in de functiestand <<

Tarief >>, en om de eindwaarde voor de rit in de functiestand << Te betalen >> te tonen.

3. Een taxameter dient de normale berekeningsmogelijkheden S en D toe te kunnen passen. Het

dient  mogelijk te zijn te kiezen tussen deze berekeningswijzen door middel van een

beveiligde instelling.

4. Een taxameter dient de volgende gegevens te kunnen verstrekken via (een) geschikte

beveiligde interface(s):

- functiestand: << Vrij >>, << Tarief >> of << Te betalen >>,

- totalisatordata bedoeld in paragraaf  15.1.,

- algemene informatie: constante van de afstandssignaalgenerator, beveiligingsdatum,

identificatie van de taxi, werkelijke tijd, identificatie van het tarief,

- ritbedrag informatie voor een rit: totaalbedrag, ritbedrag, berekening van het

ritbedrag, toeslag, datum, vertrektijd, aankomsttijd, afgelegde afstand,

- tariefinformatie; parameters van de tarieven.
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De nationale wetgeving mag eisen dat bepaalde inrichtingen aan de interface(s) van een taxa-

meter worden gekoppeld. Wanneer een dergelijke inrichting is vereist, dient het mogelijk te

zijn om door een beveiligde instelling automatisch de werking van de taxameter te

verhinderen om redenen van het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van de

inrichting.

5. Indien relevant, dient het mogelijk te zijjn een taxameter te justeren voor de constante van de

afstandssignaalgenerator waaraan hij gekoppeld zal worden en de justering te beveiligen.

Nominale bedrijfsomstandigheden

6.1. De van toepassing zijnde mechanische omgevingsklasse is M3.

6.2. De fabrikant dient de nominale bedrijfsomstandigheden voor het instrument te specificeren,

met name

- een minimum temperatuurbereik van 80 ºC voor de klimaatomgeving;

- de grenswaarden van de gelijkspanningsvoeding waarvoor het instrument is ontworpen.

Maximaal toelaatbare fouten (mpe)

7. De maximaal toelaatbare fout (mpe), met uitzondering van fouten ten gevolge van de

toepassing van de taxameter in een taxi, bedraagt:

- voor de verstreken tijd: + 0,1 %

minimum waarde van de mpe: 0,2s

- voor de afgelegde weg: + 0,2%;

minimum waarde van de mpe: 4 m

- voor de berekening van het ritbedrag: +0,1 %

minimum, met inbegrip van afronding: overeenkomstig met het minst significante cijfer van

de ritbedrag aanwijzing
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Toelaatbaar effect van verstoringen

8. Elektromagnetische immuniteit

8.1. De van toepassing zijnde elektromagnetische klasse is E3.

8.2. De maximaal toelaatbare fout, vermeld in paragraaf 7, geldt ook tijdens de aanwezigheid van

een elektromagnetische verstoring.

Uitval van de voeding

9. In het geval van een reductie van de voedingsspanning tot een waarde beneden de, door de

fabrikant gespecificeerde, laagste grenswaarde, dient de taxameter

- correct te blijven functioneren, of zijn correct functioneren te hervatten zonder verlies

van de data die voor de spanningsdaling aanwezig waren, indien de spanningsdaling

tijdelijk is, dat wil zeggen ten gevolge van het opnieuw starten van de motor;

- een bestaande meting af te breken en naar de stand << Vrij >> terug te keren indien de

spanningsdaling gedurende een langere periode optreedt.
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Overige eisen

10. De voorwaarden voor de compatibiliteit tussen de taxameter en de afstandssignaalgenerator

dienen door de fabrikant van de taxameter te worden gespecificeerd.

11. Indien voor een extra dienst een toeslag in rekening wordt gebracht, door de chauffeur

handmatig ingevoerd, dient dit van het getoonde ritbedrag te zijn uitgesloten. Echter, in dat

geval mag de taxameter tijdelijk de waarde van het ritbedrag inclusief de toeslag weergeven.

12. Indien het ritbedrag wordt berekend volgens berekeningswijze D mag de taxameter een extra

afleesstand hebben waarin alleen de totale afstand en tijdsduur van de rit in werkelijke tijd

wordt getoond.

13. Alle voor de passagiers getoonde waarden dienen duidelijk geïdentificeerd te zijn. Deze

waarden en hun identificatie dienen dag en nacht duidelijk leesbaar te zijn.

14.1. Indien het te betalen ritbedrag of de tegen frauduleus gebruik te nemen maatregelen door

keuze van functionaliteit uit een voorgeprogrammeerde instelling of  door middel van vrije

data instelling kunnen worden beïnvloed, dient het mogelijk te zijn de instellingen van het

instrument en de ingevoerde gegevens te beveiligen.

14.2. De beveiligingsmogelijkheden in de taxameter dienen zodanig te zijn dat afzonderlijke

beveiliging van de instellingen mogelijk is.
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14.3. De bepalingen in paragraaf  8.3. van bijlage I zijn tevens van toepassing op de tarieven.

15.1. Een taxameter dient te zijn uitgerust met een niet-terugstelbare totalisator voor alle volgende

waarden:

- de totale door de taxi afgelegde afstand;

- de totale in functiestand <<Tarief>> afgelegde afstand;

- het totale aantal betaalde ritten;

- het totale geldbedrag dat als toeslag in rekening is gebracht.

- het totale geldbedrag dat als ritbedrag in rekening is gebracht.

De getotaliseerde  waarden dienen de waarden te omvatten die bij een uitval van de voeding

overeenkomstig paragraaf 9 zijn bewaard.

15.2. Indien de taxameter wordt losgekoppeld van de voeding, dienen de getotaliseerde waarden

voor een periode van een jaar opgeslagen te kunnen blijven, met als doel de overbrenging van

de waarden van de taxameter naar een ander medium.

15.3. Er dienen adequate maatregelen te worden genomen om te  verhinderen dat de weergave van

getotaliseerde waarden gebruikt wordt om passagiers te misleiden.
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16. Een automatische omschakeling van  tarief is toegestaan op grond van

- de afstand van de rit

- de tijdsduur van de rit

- het tijdstip van de dag

- de datum

- de dag van de week.

17. Indien eigenschappen van de taxi van belang zijn voor de juistheid van de taxameter, dient de

taxameter voorzieningen te bevatten om de verbinding van de taxameter met de taxi waarin

deze is geïnstalleerd te beveiligen.

18. Om de taxameter na installatie te kunnen testen, dient de taxameter  uitgerust te zijn met de

mogelijkheid de nauwkeurigheid van de tijds- en afstandsmeting en de nauwkeurigheid van de

berekening afzonderlijk te testen.

19. Een taxameter en de door de fabrikant gespecificeerde  installatievoorschriften dienen zodanig

te zijn dat, indien de taxameter is geïnstalleerd overeenkomstig de voorschriften van de

fabrikant, frauduleuze wijzigingen van het meetsignaal die de afgelegde weg representeert in

voldoende mate zijn uitgesloten.

20. Aan de algemene essentiële eis over frauduleus gebruik, dient op zodanige wijze te worden vol-

daan dat de belangen van de klant, de chauffeur, de werkgever van de chauffeur en de fiscale

instanties worden beschermd.
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21. Een taxameter dient  op zodanige wijze te worden ontworpen dat het zonder justering aan de

maximaal toelaatbare fouten kan voldoen gedurende een periode van één jaar van normaal

gebruik.

22. De taxameter dient te worden uitgerust met een real-time klok die het tijdstip van de dag en de

datum bijhoudt, waarvan één of beide gebruikt kan worden voor automatische omschakeling

van  tarief. De eisen voor  de real-time klok zijn:

− de tijdsmeting dient een nauwkeurigheid te hebben van 0,02 %,

− de correctiemogelijkheid van de klok dient niet meer dan 2 minuten per week te zijn.

Correctie voor zomer- en wintertijd dient automatisch te worden uitgevoerd.

− correctie tijdens een rit, automatisch dan wel handmatig, dient te worden verhinderd.
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23. De waarden van de afgelegde weg en de verstreken tijd indien overeenkomstig deze richtlijn

getoond of afgedrukt, dienen de volgende eenheden te gebruiken:

Afgelegde weg:

- in het Verenigd Koninkrijk en Ierland: tot de datum die wordt vastgesteld door deze lidstaten

overeenkomstig artikel 1, punt b) van Richtlijn 80/181/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn

89/617/EEG: kilometers of mijlen;

- in alle andere lidstaten: kilometers.

Verstreken tijd:

- seconden, minuten of uren, al naar gelang geschiktheid, rekening houdend met de

noodzakelijke resolutie en de behoefte om misverstanden te voorkomen.

OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

B+F, of B+H of H1.

_____________
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BIJLAGE MI-008

STOFFELIJKE MATEN

HOOFDSTUK I - LENGTEMATEN

De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de

overeenstemmingsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op de hieronder

gedefinieerde lengtematen. Het voorschrift dat een kopie van de verklaring van overeenstemming

moet worden verstrekt, mag echter geacht worden te gelden voor de partij of zending en niet voor

elk instrument afzonderlijk.

DEFINITIES

Lengtemaat

Een instrument met een schaalverdeling waarvan de afstanden in wettelijke lengte-eenheden zijn

weergegeven.

SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN

Referentieomstandigheden

1.1. Voor meetbanden met een lengte die groter dan of gelijk is aan vijf meter, moet binnen de

maximaal toelaatbare fout worden gebleven bij een trekkracht van vijftig Newton, of andere

krachtwaarden die de fabrikant heeft opgeven en op de meetband worden aangeduid; in het

geval van stijve of halfstijve maten is er geen trekkracht nodig is.
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1.2. De referentietemperatuur bedraagt 20 ºC, tenzij anders is opgegeven door de fabrikant en dit

op de maat is aangegeven.

Maximaal toelaatbare fout

2. De maximaal toelaatbare fout, positief of negatief in mm, tussen twee niet-opeenvolgende

schaaldelen bedraagt (a + bL), waarin:

- L = de waarde van de lengte afgerond op de dichtstbij gelegen gehele meter en

- a en b overeenkomstig de onderstaande tabel 1 zijn.
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Wanneer het laatste schaalinterval wordt begrensd door een vlak wordt de maximaal toelaat-

bare fout voor een willekeurige afstand vanaf dit punt verhoogd met de waarde c in tabel 1.

Nauwkeurigheids-

klasse

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- speciale klasse voor

peilmeetbanden. 1

2 Tot en met 30 m 1,5 nul nul

S- speciale klasse voor

�tank

strapping�meetbanden.

Voor elke 30 m lengte

wanneer de meetband

op een vlak oppervlak

is bevestigd

1,5 nul nul

1 Noot 1: Is van toepassing op de combinatie meetband/zinklood.
2 Noot 2: Indien de nominale lengte meer dan 30 m bedraagt, is een bijkomende mpe van

0,75 mm toegestaan voor elke 30 m meetbandlengte.

Tabel 1

Peilmeetbanden kunnen ook tot klasse I of II behoren, in welk geval voor elke lengte tussen

twee schaalaanduidingen, waarvan een op het zinklood en een op de meetband is aangebracht, de

mpe ± 0,6 mm is wanneer bij toepassing van de formule een waarde van minder dan 0,6 mm wordt

bereikt.
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De maximaal toelaatbare fout voor de lengte tussen opeenvolgende schaalaanduidingen en het

maximaal toelaatbare verschil tussen twee opeenvolgende intervallen staan aangegeven in tabel 2

Lengte i van het interval Maximaal toelaatbare fout of verschil in millimeter overeenkomstig de

nauwkeurigheidsklasse

I II III

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

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

Tabel 2

Wanneer een duimstok van het opvouwbare type is, zijn de geledingen zodanig dat ze geen fouten

veroorzaken, naast de hierboven vermelde, van meer dan 0,3 mm voor klasse II en meer dan 0,5

mm voor klasse III.

Materialen

3.1. De materialen die worden gebruikt voor stoffelijke maten moeten van dien aard zijn dat varia-

ties in lengte, ten gevolge van temperatuurschommelingen tot ca. 8 °C ten opzichte van de

referentietemperatuur, de maximaal toelaatbare fout niet overschrijden. Dit geldt niet voor

maten van klasse S en klasse D, indien de fabrikant aangeeft dat zonodig correcties op de

aflezingen moeten worden uitgevoerd vanwege de thermische uitzetting.

3.2. Maten die zijn gemaakt van materiaal waarvan de afmetingen wezenlijk kunnen veranderen

wanneer het wordt blootgesteld aan een breed spectrum van relatieve vochtigheid, mogen

alleen worden opgenomen in de klasse II of III.
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Markeringen

4. De nominale waarde wordt op de maat aangeduid. Schaalverdelingen in millimeter worden

per centimeter genummerd en bij maten met een schaalinterval van meer dan 2 cm worden

alle schaalaanduidingen genummerd.

OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

De in artikel 7 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

F1, of D1, of B+D, of H, of G.

HOOFDSTUK II - INHOUDSMATEN

De relevante essentiële eisen van bijlage 1, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de

overeenstemmingsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op de hieronder

gedefinieerde inhoudsmaten. Het voorschrift dat een kopie van de verklaring van overeenstemming

moet worden verstrekt, mag geacht worden te gelden voor de partij of zending en niet voor elk

instrument afzonderlijk. Ook is het voorschrift dat op het instrument informatie over de nauw-

keurigheid moet zijn vermeld, niet van toepassing.

DEFINITIES

Inhoudsmaat

Een inhoudsmaat (zoals een drinkglas, kan of vingerhoed) ontworpen voor het bepalen van een

zekere hoeveelheid vloeistof (niet zijnde een farmaceutisch product) die wordt verkocht voor

onmiddellijk gebruik.
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Streepmaat

Een inhoudsmaat gemerkt met een streep om de nominale inhoud aan te geven.

Randmaat

Een inhoudsmaat waarbij het inwendig volume gelijk is aan de nominale inhoud.

Uitgietmaat

Een inhoudsmaat van waaruit de vloeistof wordt uitgeschonken alvorens te worden gebruikt.

Inhoud

Onder inhoud wordt verstaan het inwendig volume van randmaten of het inwendig volume tot een

vulstreep voor lijnmaten.

SPECIFIEKE EISEN

1. Referentieomstandigheden

1.1. Temperatuur: de referentietemperatuur voor inhoudsmetingen bedraagt 20°C.

1.2. Stand voor correcte weergave: vrijstaand op een horizontaal vlak.
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2. Maximaal toelaatbare fouten (MPEs)

streepmaat randmaat

Uitgietmaten

< 100 mL ± 2 mL - 0

+ 4 mL

> 100 mL ± 3 % - 0

+ 6 %

Inhoudsmaten

< 200 mL ± 5 % - 0

+ 10 %

> 200 mL ± 5mL + 2,5%

- 0

+ 10 mL + 5%

Tabel 1

3. Materialen

Inhoudsmaten dienen te zijn vervaardigd van een materiaal dat voldoende star en qua afme-

tingen stabiel genoeg is om de inhoud binnen de maximaal toelaatbare fout te houden.

4. Vorm

4.1. Uitgietmaten moeten zodanig zijn ontworpen dat een verandering van de inhoud ter grootte

van de maximaal toelaatbare fout een verandering van het niveau veroorzaakt van ten minste

2 mm aan de rand of bij het vulmerkteken.
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4.2. Uitgietmaten moeten zodanig zijn ontworpen dat het volledig uitschenken van de te meten

vloeistof niet wordt belemmerd.

5. Markeringen

5.1. De opgegeven nominale inhoud moet duidelijk en onuitwisbaar op de maat worden

aangegeven.

5.2. Inhoudsmaten mogen ook van maximaal drie duidelijk te onderscheiden inhoudsaanduidingen

worden voorzien die niet met elkaar verward mogen kunnen worden.

5.3. Alle vulstrepen moeten duidelijk en duurzaam zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat de

maximaal toelaatbare fout bij het gebruik niet wordt overschreden.

OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

A1, of F1, of D1, of E1, of B+E, of B+D, of H.

_____________
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BIJLAGE MI-009

DIMENSIONALE MEETINSTRUMENTEN

De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de

overeenstemmingsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op de hieronder

gedefinieerde dimensionale meetinstrumenten.

Definities

Lengtemeetinstrument

Een lengtemeetinstrument dient voor de bepaling van de lengte van koordachtige materialen

(textiel, banden, kabels) gedurende de toevoerbeweging van het te meten product.

Oppervlaktemeetinstrument

Een oppervlaktemeetinstrument dient voor de bepaling van het oppervlak van onregelmatig

gevormde voorwerpen, bijvoorbeeld leer.

Multidimensionale meetinstrumenten

Een multidimensionaal meetinstrument dient voor de bepaling van de lengte van de randen (lengte,

hoogte, breedte) van het kleinste omhullende rechthoekige parallellepipedum van een product.
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HOOFDSTUK I � GEMEENSCHAPPELIJKE EISEN VOOR ALLE DIMENSIONALE MEETINSTRUMENTEN

Elektromagnetische ongevoeligheid

1. Het effect van een elektromagnetische verstoring op een dimensionaal meetinstrument

dient zodanig te zijn dat:

� de verandering van het meetresultaat niet groter is dan de kritische veranderingswaarde

als gedefinieerd in 2.3, of

� het onmogelijk is een meting uit te voeren, of

� er tijdelijke schommelingen in het  meetresultaat zijn die niet kunnen worden

geïnterpreteerd, in een geheugen opgeslagen of doorgestuurd als meetresultaat, of

� er schommelingen in het meetresultaat zijn die ernstig genoeg zijn om opgemerkt te

worden door alle belanghebbenden bij het meetresultaat.

2. De kritische veranderingswaarde is gelijk aan één schaalinterval.
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OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

De in artikel 7 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn de volgende:

Voor mechanische of elektromechanische instrumenten:

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

Voor elektronische instrumenten of instrumenten met software:

B+F, of B+D, of H1 of G.

HOOFDSTUK II - LENGTEMEETINSTRUMENTEN

Eigenschappen van het te meten product

1. Textiel wordt gekenmerkt door de karakteristieke factor K. Deze factor houdt rekening met

de rekbaarheid en de kracht per oppervlakte-eenheid van het te meten product en is gedefi-

nieerd door de volgende formule:

K = ε.(GA + 2,2 N/m2), waarin

ε =de relatieve verlenging van een stofmonster van één meter breed bij een trekkracht van

10 N,

GA= de kracht per oppervlakte-eenheid van een stofmonster in N/m2.
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Bedrijfsomstandigheden

2.1. Bereik

Afmetingen en K-factor, indien van toepassing, binnen het door de fabrikant voor het

instrument aangegeven bereik. De bereiken voor de K-factor zijn genoemd in Tabel 1:

Groep Bereik van K Product

I 0 < K < 2.10-2 N/m2 lage rekbaarheid

II 2.10-2 N/m2 < K < 8.10-2 N/m2 middelgrote rekbaarheid

III 8.10-2 N/m2 < K < 24.10-2 N/m2 grote rekbaarheid

IV 24.10-2 N/m2 < K zeer grote rekbaarheid

Tabel 1

2.2. Indien het gemeten voorwerp niet door het meetinstrument wordt getransporteerd, moet de

snelheid daarvan binnen het door de fabrikant voor het instrument aangegeven bereik

blijven.

2.3. Indien het meetresultaat afhangt van de dikte, de oppervlaktegesteldheid en de wijze van

toevoer (b.v. van een grote rol of van een stapel), worden de desbetreffende grenswaarden

door de fabrikant gespecificeerd.
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Maximaal toelaatbare fouten

3. Instrument

Nauwkeurigheidsklasse Maximaal toelaatbare fout

I 0,125 %, maar niet minder dan 0,005 Lm

II 0,25 %, maar niet minder dan 0,01 Lm

III 0,5 %, maar niet minder dan 0,02 Lm

Tabel 2

waarin Lm de minimum te meten lengte is, dat wil zeggen de door de fabrikant

gespecificeerde kleinste lengte, waarvoor het meetinstrument is bedoeld om te worden

gebruikt.

De werkelijke waarde van de lengte van de verschillende soorten materiaal zou gemeten

moeten worden met gebruikmaking van geschikte instrumenten (bv. meetlinten). In

verband daarmee zou het te meten materiaal plat en zonder rek op een passende

onderlegger (bv. een geschikte tafel) moeten worden gelegd.

Overige eisen

4. Het instrument moet garanderen dat het product zonder rek wordt gemeten overeenkomstig

de beoogde rekbaarheid waarvoor het instrument is ontworpen.
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HOOFDSTUK III - OPPERVLAKTEMEETINSTRUMENTEN

Bedrijfsomstandigheden

1.1. Bereik

Afmetingen binnen het door de fabrikant voor het instrument gespecificeerde bereik.

1.2. Toestand van het product

De fabrikant dient de grenswaarden van de instrumenten ten aanzien van de snelheid, en

dikte van de oppervlaktegesteldheid indien van toepassing, van het product te specificeren.

Maximaal toelaatbare fouten

2. Instrument

De maximaal toelaatbare fout bedraagt + 1,0%, maar niet minder dan 1 dm2.

Overige eisen

3. Presentatie van het product

In geval van het terugtrekken of stoppen van het product, zou er geen meetfout mogen

optreden of moet het display gewist worden.
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4. Schaalinterval

De instrumenten moeten een schaalinterval van 1,0 dm2 hebben. Bovendien moet het

schaalinterval voor testdoeleinden 0,1 dm2 kunnen zijn.

HOOFDSTUK IV - MULTIDIMENSIONALE MEETINSTRUMENTEN

Bedrijfsomstandigheden

1.1. Bereik

De afmetingen binnen het door de fabrikant voor het instrument aangegeven bereik.

1.2 Minimum afmeting

De ondergrens van de minimum afmeting voor alle waarden van het schaalinterval staat

in Tabel 1.

Schaalinterval (d) Minimum afmeting (min)

(ondergrens)

d < 2 cm 10 d

2 cm < d < 10 cm 20 d

10 cm < d 50 d

Tabel 1
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1.3. Snelheid van het product

De snelheid moet binnen het door de fabrikant voor het instrument gespecificeerde

bereik blijven.

Maximaal toelaatbare fout

2. Instrument:

De maximaal toelaatbare fout is ± 1,0 d.

_______________
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BIJLAGE MI-010

UITLAATGASANALYSATOREN

De relevante essentiële eisen van bijlage I, de specifieke voorschriften van deze bijlage en de

overeenstemmingsbeoordelingsprocedures van deze bijlage zijn van toepassing op de hieronder

gedefinieerde uitlaatgasanalysatoren, bedoeld voor inspectie en professioneel onderhoud van in

gebruik zijnde motorvoertuigen.

DEFINITIES

Uitlaatgasanalysator

Een uitlaatgasanalysator is een meetinstrument dat dient om de volumegehalten van de

gespecificeerde componenten van het uitlaatgas van een motorvoertuig met elektrische ontsteking te

bepalen bij het vochtigheidsniveau van het geanalyseerde monster.

Deze gascomponenten zijn koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2), zuurstof (O2) en koolwater-

stoffen (HC).

Het gehalte aan koolwaterstoffen moet worden uitgedrukt als een concentratie van n-hexaan

(C6 H14), gemeten met nabije infrarood absorptietechnieken.

De volumegehalten van de gascomponenten worden uitgedrukt als percentage (% vol) voor CO,

CO2 en O2, en in deeltjes per miljoen (ppm vol).
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Voorts berekent een uitlaatgasanalysator de lambda-waarde uit de volumegehalten van de

componenten van het uitlaatgas.

Lambda

Lambda is een dimensieloos getal representatief voor het verbrandingsrendement van een motor in

termen van lucht/brandstofverhouding in de uitlaatgassen. Zij wordt vastgesteld met een referentie

standaardformule.

SPECIFIEKE EISEN

Instrumentklassen

1. Er zijn twee klassen (0 en I) voor uitlaatgasanalysatoren gedefinieerd. De relevante

minimum meetbereiken voor deze klassen staan vermeld in tabel 1.

Parameter Klassen 0 en I

CO-deel van 0 tot 5 % vol

CO2 �deel van 0 tot 16 % vol

HC �deel van 0 tot 2000 ppm vol

O2 �deel van 0 tot 21 % vol

λ van 0,8 tot 1,2

Tabel 1 - Klassen en meetbereiken
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Nominale bedrijfsomstandigheden

2. De fabrikant dient de nominale waarden voor de bedrijfsomstandigheden als volgt aan te

geven:

2.1. Voor klimaat- en mechanische invloedsgrootheden:

� een minimumtemperatuurbereik van 35 ºC voor de klimaatomgeving;

� de van toepassing zijnde mechanische-omgevingsklasse is M1.

2.2. Voor de invloedsgrootheden van de elektrische voeding:

� de spanning en het frequentiebereik van de wisselstroomvoeding;

� de grenswaarden voor de gelijkstroomvoeding.

2.3. Voor de omgevingsdruk:

� De minimum en maximum waarde van de omgevingsdruk zijn voor beide klassen:

pmin < 860 hPa, pmax > 1060 hPa.
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Maximaal toelaatbare fout

3. De maximaal toelaatbare fouten worden als volgt gedefinieerd:

3.1. Voor elk van de gemeten gehalten is de maximaal toelaatbare fout onder nominale bedrijfs-

omstandigheden overeenkomstig paragraaf 1.1 van bijlage I de grootste van de twee in tabel 2

aangegeven waarden. Absolute waarden worden uitgedrukt in % vol of ppm vol, procentuele

waarden zijn een percentage van de werkelijke waarde.

Parameter Klasse 0 Klasse I

CO-deel ± 0,03 % vol ± 0,06 % vol

±5 % ±5 %

CO2-deel  ± 0,5 % vol ± 0,5 % vol

± 5 % ± 5 %

HC -deel ± 10 ppm vol ± 12 ppm vol

± 5 % ± 5 %

O2-deel ± 0,1 % vol  ± 0,1 % vol

± 5 % ± 5 %

Tabel 2 - Maximaal toelaatbare fouten

3.2. De maximaal toelaatbare fout voor lambda berekening is 0,3 %. Deconventionele werkelijke

waarde wordt berekend volgens de formule gedefinieerd in punt 5.3.7.3 van bijlage I van de

Richtlijn 98/69/EG van het Europees Parlement en de Raad betrekking hebbend op

maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen en amendering

van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad 1.

Daartoe worden de op het instrument getoonde waarden gebruikt voor de berekening.

                                                
1 PB L 350 van 28.12.1998, blz. 17.
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Toelaatbaar effect van storingen

4. Voor elk van de door het instrument gemeten volumegehalten is de kritische

veranderingswaarde gelijk aan de maximaal toelaatbare fout voor de desbetreffende

parameter.

5. Het effect van een elektromagnetische storing dient zodanig te zijn dat:

- de verandering van het meetresultaat niet groter is dan de in punt 4 bedoelde

kritische veranderingswaarde, of

- de presentatie van het meetresultaat is zodanig dat het niet als een geldig resultaat

kan worden beschouwd.

Overige eisen

6. De resolutie moet gelijk zijn aan, of een orde van grootte hoger zijn dan, de waarden vermeld

in tabel 3.

CO CO2 O2 HC

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

* 0,01 % vol voor waarden van de te meten grootheden kleiner dan of gelijk aan 4 % vol, anders 0, 1 % vol.

Tabel 3 - Resolutie

De lambdawaarde dient te worden weergegeven met een resolutie van 0,001.
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7. De standaarddeviatie van 20 metingen dient niet meer te bedragen dan één derde van de

absolute waarde van de maximaal toelaatbare fout voor elk van de van toepassing zijnde

volumegehaltes gas.

8. Voor het meten van CO, CO2 en HC moet het instrument inclusief het gespecificeerde gas-

behandelingssysteem, 95% van de eindwaarde, bepaald met kalibratiegassen, tonen binnen

15 seconden na de overgang vanuit een gas met nulinhoud, bv. verse lucht. Voor het meten

van O2 moet het instrument onder vergelijkbare omstandigheden een waarde tonen die minder

dan 0,1 % vol verschilt van nul binnen 60 seconden na de overgang van verse lucht naar een

zuurstofvrij gas.

9. De componenten in het uitlaatgas, anders dan de componenten waarvan de waarden worden

gemeten, dienen het resultaat niet sterker te beïnvloeden dan de helft van de absolute waarde

van de maximaal toelaatbare fouten, wanneer deze componenten aanwezig zijn in de volgende

maximale volumegehaltes:

6 % vol CO,

16 % vol CO2,

10 % vol O2,

5 % vol H2,

0,3 % vol NO,

2000 ppm vol HC (als n-hexaan),

Waterdamp tot verzadiging.
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10. Een uitlaatgasanalysator dient een justeerinrichting te hebben die voorziet in functies voor

nulstelling, gaskalibratie en interne justering. De justeerinrichting voor nulstelling en interne

justering dienen automatisch te zijn.

11. Voor automatische of semi-automatische justeerinrichtingen dient het instrument niet in staat

te zijn de metingen uit te voeren zolang de justering niet is verricht.

12. Een uitlaatgasanalysator dient  koolwaterstofresiduen in het gasbehandelingssysteem te

detecteren. Het dient niet mogelijk te zijn een meting te verrichten indien het

koolwaterstofresidu, aanwezig vóór de meting, 20 ppm vol overschrijdt.

13. Een uitlaatgasanalysator dient een inrichting te hebben voor automatische herkenning van

enige functiestoornis van de sensor van het zuurstofkanaal ten gevolge van slijtage of een

breuk in de verbindingslijn.

14. Indien de uitlaatgasanalysator met verschillende brandstoffen kan werken (bv. benzine en

vloeibaar gas), dient er de mogelijkheid te zijn de geschikte coëfficiënten voor de

lambdaberekening te selecteren, zonder dubbelzinnigheid over de van toepassing zijnde

formule.

OVEREENSTEMMINGSBEOORDELING

De in artikel 8 bedoelde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaruit de fabrikant kan kiezen,

zijn:

B+F, of B+H, of H1.

________________________
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I. Inleiding

1. Op 15 september 2000 heeft de Commissie het voorstel voor een richtlijn van het Europees

Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten ingediend. 1 Het voorstel was gebaseerd

op artikel 95 van het Verdrag.

2. Het Europees Parlement heeft op 3 juli 2001 advies in eerste lezing uitgebracht. 2

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 februari 2001 advies uitgebracht. 3

De Commissie heeft op 6 februari 2002 een gewijzigd voorstel ingediend. 4

3. Op 19 mei 2003 heeft de Raad een politiek akkoord bereikt met het oog op de vaststelling, in

een later stadium, van een gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig artikel 251, lid 2,

van het Verdrag.

Op 22 juli 2003 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt inzake het voorstel

vastgesteld (zie doc. 9681/03).

II. Doel

Doel van bovengenoemd voorstel is het vervangen van elf afzonderlijke richtlijnen inzake meet-

instrumenten. De nieuwe richtlijn volgt de "nieuwe aanpak", wat wil zeggen dat er bij de fabrikant

meer verantwoordelijkheid wordt gelegd en dat de aangemelde instanties en de autoriteiten van de

lidstaten slechts een toezichthoudende rol krijgen. In de richtlijn wordt het wettelijke metrologische

kader verduidelijkt en vereenvoudigd, in die zin dat er in de richtlijn geen speciale testprogramma's

worden voorgeschreven en dat aan de fabrikant een ruimere keus wordt gelaten wat betreft de wijze

waarop hij voldoet aan zijn prestatieverplichtingen. De richtlijn bevat standaardelementen voor

marktbeheersing (bijv. in het geval van ondeugdelijk gemarkeerde instrumenten). De richtlijn bevat

essentiële eisen voor tien soorten instrumenten, naast de eisen voor de overeenstemmings-

beoordeling, maar geen uitvoerige technische specificaties want die zouden te beperkend zijn in de

                                                
1 PB C 62E van 27.2.2001, blz. 1.
2 PB C 65E van 14.3.2002, blz. 34.
3 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 4.
4 PB C 126E van 28.5.2002, blz. 368.
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context van de heden ten dage snel veranderende meettechnologieën. Gebleken is dat de voort-

durende bijwerking van de specificaties middels gewijzigde voorstellen in zowel technisch als

wettelijk opzicht geen haalbare kaart is.

De richtlijn volgt ook de beginselen van de globale aanpak voor het testen en certificeren. De fabri-

kant krijgt daarom een maximaal versterkte rol te spelen in het kader van de basisprocedure die

wordt voorgesteld voor de overeenstemmingsbeoordeling van de verschillende soorten meet-

instrumenten die door de richtlijn worden bestreken.

Om te zorgen voor de noodzakelijke aanpassing aan de vooruitgang van de techniek worden in de

richtlijn een aantal bevoegdheden overgedragen aan de Commissie, op voorwaarde dat zij rekening

houdt met het advies van het regelgevend Comité meetinstrumenten.

III. Analyse van het gemeenschappelijk standpunt 1

1. Algemeen

In de compromistekst waarover in de Raad een politiek akkoord is bereikt, worden de doelstellingen

van het Commissievoorstel gehandhaafd. Tegelijkertijd worden enkele van de amendementen van

het Europees Parlement overgenomen. Een aantal hiervan was ook door de Commissie reeds aan-

vaard in haar gewijzigde voorstel (COM (2002) 37 def.). Een aantal nieuwe elementen die tijdens

de onderhandelingen in de Raadsgroep zijn ingevoerd betreffen de bijwerking van verscheidene

instrumentspecifieke bijlagen, de consolidering van bijlage I (waarin de verplichte onderdelen van

de vroegere bijlage II zijn opgenomen) en een aantal andere wijzigingen.

Deze aanpak wordt ingegeven door de wens om de opzet van de richtlijn verder te vereenvoudigen

en daarbij het nodige recht te doen aan de vooruitgang van de techniek, bijvoorbeeld door te ver-

wijzen naar de resultaten die door de relevante internationale instanties zijn geboekt. Tegelijkertijd

wordt het idee van de verantwoordelijkheid van de fabrikant via een aantal wijzigingen verder ver-

sterkt, bijvoorbeeld door de klassen van mechanische omgevingen en klimaatomgevingen in

bijlage I flexibel te benaderen.

                                                
1 De nummering van de artikelen verwijst naar de nota met de resultaten van de eerste lezing

door het Parlement (doc. 10503/01) of, indien zulks expliciet is aangegeven ("nu:..."), naar het
gemeenschappelijk standpunt van de Raad (doc. 9681/03).
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In de tekst waarover de Raad overeenstemming heeft bereikt wordt de nadruk gelegd op het belang

van een goede samenwerking tussen de instanties en autoriteiten van de lidstaten om de toepassing

van de beginselen van de richtlijn "nieuwe aanpak" soepel te laten verlopen, technische handels-

belemmeringen te vermijden en tegelijkertijd rekening te houden met de behoeften van consu-

menten en gebruikers.

2. Amendementen van het EP

In eerste lezing heeft het Europees Parlement 29 amendementen aangenomen, waarbij zij opge-

merkt dat de amendementen 14+29 en 16+28 als gecombineerde amendementen kunnen worden

gezien. De groep heeft de amendementen van het Parlement een aantal malen onder de loep

genomen en uiteindelijk zijn de meeste amendementen van het EP door de Raad aanvaard (21),

sommige alleen qua inhoud, sommige ook letterlijk. Een aantal amendementen is verworpen, waar-

onder de gecombineerde amendementen 14+29 en 16+28.

2.1. Onderstaande amendementen van het EP zijn door de Raad aanvaard en opgenomen in

de tekst van het gemeenschappelijk standpunt (doc. 9681/03):

Amendement 1 - Overweging 2 (Redenen van openbaar belang)

De Raad heeft het amendement van het EP overgenomen omdat het daarbij om een zinvolle verdui-

delijking gaat.

Amendement 3 - Nieuwe overweging 4 ter (nu overweging 6)(Definitie van "fabrikant")

De Raad onderschrijft het streven van het EP volledig. Hij heeft de voorgestelde formulering slechts

gewijzigd om de inhoud van het amendement nog duidelijker te maken.

Amendement 4 - Overweging 11 (nu overweging 13)(Het aanbrengen van markeringen tijdens

het fabricageproces)

De Raad heeft het amendement van het EP overgenomen. De formulering is echter licht gewijzigd

om de tekst meer het karaker van een overweging te geven.
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Amendement 6 - Artikel 1 (Lijst van instrumentspecifieke bijlagen)

Aangezien de instrumentspecifieke bijlagen verplichte en niet alleen facultatieve bepalingen bevat-

ten, heeft de Raad erkend dat het nuttig is als er in artikel 1 een lijst van deze bijlagen wordt opge-

nomen. Bijgevolg heeft hij het amendement van het EP overgenomen, zij het met schrapping van

"ademanalysatoren" omdat de betrokken instrumenten uit de werkingssfeer zijn gelicht.

Amendement 12 - Artikel 3 (Definitie van "gemachtigde")

De Raad heeft dit amendement van het EP als een nuttige verduidelijking opgenomen in de tekst.

Amendement 18 - Artikel 13 (Markering - hier: identificatienummer), nu artikel 14

De Raad ging akkoord met de schrapping van de tweede zin van lid 3, aangezien de formulering

van het oorspronkelijke Commissievoorstel tot verkeerde interpretaties had kunnen leiden.

Amendement 20 - Artikel 14 (Vertrouwelijkheid), nu artikel 15

De Raad heeft het amendement van het EP overgenomen. De Raad volgde aldus de aanpak waarbij

in het corpus van de tekst niet naar de "vertrouwelijkheid" van bepaalde zaken wordt verwezen aan-

gezien zulke bepalingen een verkeerd beeld kunnen geven van de werkingssfeer van de richtlijn en

tot uiteenlopende interpretaties in de lidstaten kunnen leiden.

Amendement 22 - Bijlage I, punt 5 (Specificatie van de periode van "duurzaamheid")

De Raad heeft het amendement van het EP qua inhoud overgenomen, omdat hij van mening is dat

dit amendement goed aansluit op het nieuwe-aanpak-concept van een grotere verantwoordelijkheid

voor de fabrikant.

Amendement 23 - Bijlage I, punt 6 (Betrouwbaarheid)

Ook de Raad vindt dat de betrokken zinsnede kan worden weggelaten.
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Amendement 24 - Bijlage I, punt 7.2 (Geschiktheid voor de beoogde gebruiker)

Het amendement - schrapping van een onnodige herhaling - is aanvaard.

2.2. Onderstaande amendementen van het EP zijn in beginsel of gedeeltelijk aanvaard, maar

met wijzigingen in de tekst opgenomen:

Amendement 2 - Nieuwe overweging 4 bis (Toepassing van de optionaliteitsclausule)

De Raad heeft een nieuwe overweging toegevoegd waarin duidelijk staat dat het voor de lidstaten in

de toekomst mogelijk blijft metrologische controles voor te schrijven. De formulering is echter

gewijzigd om misverstanden over de reikwijdte van de verplichtingen van de lidstaten te

voorkomen.

Amendement 7 - Artikel 1 (Redenen voor wettelijke metrologische controle)

De Raad heeft de inhoud van dit amendement aanvaard. Hij heeft er echter de voorkeur aan

gegeven de tekst te verwerken in de definitie van "wettelijke metrologische controle" in artikel 3.

Amendement 8 - Artikel 2 (Doel en eisen)

De Raad heeft het lid 1 volledig geherstructureerd om de bepaling juridisch in orde te maken.

Aangezien de Raad besloten heeft de tekst van amendement 7 niet in artikel 1 maar in artikel 3 te

verwerken, was het niet mogelijk de verwijzing naar "wettelijke metrologische controle" helemaal

te schrappen.

Amendement 10 - Artikel 3 (Definitie van "onderdeel")

De Raad heeft de inhoud van het amendement van het EP aanvaard en er uitsluitend een aantal

redactionele wijzigingen in aangebracht.
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Amendement 11 - Artikel 3 (Definitie van "fabrikant")

De Raad heeft de inhoud van het amendement van het EP grotendeels overgenomen, inclusief de

schrapping van het woord "rechtmatig". De term "desbetreffende eisen" is in deze definitie echter

niet op zijn plaats omdat hieraan in de modulaire bijlagen een andere betekenis wordt gegeven.

Amendement 13 - Artikel 5, lid 2 (Markering van overeenstemming), nu artikel 6, lid 2

De Raad heeft het amendement van het EP gedeeltelijk overgenomen. De Raad is zelfs verder

gegaan dan het EP door het uit praktische overwegingen mogelijk te maken de genoemde soorten

markeringen beide aan te brengen tijdens het fabricageproces. De toevoeging "indien gerecht-

vaardigd" zou ieder misbruik van deze flexibele bepaling moeten voorkomen.

Amendement 15 - Artikel 8 (Criteria voor de aanwijzing van instanties), nu artikel 9

De Raad heeft ermee ingestemd het inhoudelijk relevante deel van het amendement over te nemen.

Daarbij gaat het om een verduidelijking van het feit dat lidstaten die voor een specifiek instrument

geen nationale wetgeving hebben aangenomen, het recht behouden om op een later tijdstip een

instantie aan te wijzen. De verwijzing naar een nieuw artikel met de criteria kan om redenen van

samenhang, niet worden opgenomen aangezien de amendementen 16 en 28 zijn verworpen.

Amendement 17 - Artikel 12 (Taken van het Comité meetinstrumenten), nu artikel 13

De Raad heeft het amendement verworpen in zoverre daarin werd beoogd de wijziging van details

van de specifieke bijlagen uit het takenpakket van het Comité meetinstrumenten te lichten. De Raad

heeft echter wel ingestemd met de strekking van het amendement van het EP en meer nadruk gelegd

op de noodzaak om de belanghebbende partijen over de genoemde details van de specifieke bijlagen

te consulteren.
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Amendement 21 - Artikel 17 (Overgangsbepalingen), nu artikel 21

Omdat de situatie op het gebied van wetgeving, fabricage en handel in meetinstrumenten verschil-

len vertoont, heeft de Raad de structuur van het voorgestelde amendement overgenomen, maar er de

voorkeur aan gegeven andere termijnen te kiezen teneinde de toepasbaarheid te vergroten.

Amendement 26 - Bijlage I, punt 10.2 (Ondubbelzinnige aanduiding van de resultaten)

De Raad heeft de strekking van het amendement van het EP aanvaard omdat het om een nuttige

verduidelijking gaat. De Raad heeft echter de voorkeur gegeven aan de term "metrologisch gecon-

troleerde aanduidingen" in plaats van "hoofdaanduiding".

Amendement  27 -  Bijlage I, punt 10. 5 (Afleesvenster)

De Raad heeft de strekking van het amendement van het EP aanvaard maar de formulering veran-

derd om duidelijk te maken dat de toegankelijkheid voor de consument in ieder geval gewaarborgd

moet zijn.

2.3. Onderstaande amendementen zijn verworpen:

Amendement 5 - Overweging 14 (Maatregelen om te voorkomen dat instrumenten die niet

aan de eisen voldoen in de handel worden gebracht), nu overweging 15

De tekst van het amendement zou tot misverstanden kunnen leiden en opgevat kunnen worden in

die zin dat de reikwijdte van de verplichtingen van de lidstaten erdoor wordt beperkt. Daarom heeft

de Raad het amendement niet in de tekst verwerkt.

Amendement 9 - Artikel 2 (Besluit over toekomstige regelgeving voor instrumenten)

De Raad is van oordeel dat de rechten en verplichtingen van de lidstaten die geen wettelijke metro-

logische controle uitoefenen op bepaalde types instrumenten, beter en afdoende aan bod komen in

andere delen van de tekst, bijvoorbeeld in de nieuwe overweging 5 en in artikel 9.
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Amendementen 14 en 29 - Bijlage IV (nu Bijlage III) en nieuw artikel 7 bis - (Technische

documentatie)

De Raad ziet geen enkele reden om de bepalingen van Bijlage III over te hevelen naar een afzon-

derlijk artikel in het corpus van de tekst en geeft er derhalve de voorkeur aan op dit punt vast te

houden aan de structuur van het Commissievoorstel.

Amendementen 16 en 28 - Nieuw artikel 8 bis en Bijlage III (nu bijlage II)

De Raad vindt het geen goed idee om de criteria voor de aanwijzing van nationale instanties van de

bijlagen over te hevelen naar het corpus van de tekst (zie ook de redenering ten aanzien van amen-

dement 15).

Amendement 19 - Artikel 13, nu artikel 14 (Markeringen op het belangrijkste apparaat)

De Raad heeft er de voorkeur aan gegeven de belangrijke kwestie van de onderdelen op een andere

manier in de tekst te regelen. Het nieuwe artikel 4 bevat een algemene bepaling inhoudende dat  alle

bepalingen mutatis mutandis ook van toepassing zijn op onderdelen. Om voor de hand liggende

redenen moet in de aanvullende bepaling als vervat in artikel 14, lid 4, worden verwezen naar

elementen die geen onderdelen zijn.

Amendement 25 - Bijlage I, punt 8.1 (Ingrijpende invloed)

De Raad heeft de voorgestelde tekst niet overgenomen omdat hij wettelijk geen verbetering brengt.

De toevoeging zou zelfs kunnen leiden tot het misverstand dat de bepaling zich beperkt tot "ingrij-

pende" gevallen van negatieve beïnvloeding, waarbij in het midden zou worden gelaten in welke

gevallen de invloed moet worden gezien als ingrijpend of niet.
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3. Belangrijke veranderingen die de Raad in de tekst heeft aangebracht

Artikel 4 (nieuw) - Toepasselijkheid op onderdelen

Door dit artikel in te lassen heeft de Raad duidelijk gemaakt dat de bepalingen in het corpus van de

tekst mutatis mutandis ook voor onderdelen gelden indien daarvoor in de instrumentspecifieke

bijlagen essentiële eisen worden geformuleerd. Door deze werkwijze wordt de richtlijn hanteer-

baarder en worden lange formuleringen vermeden.

Bijlage I - Essentiële eisen

De Raad heeft voor de "klassen" van elektromechanische en klimaatomgevingen een benadering

gekozen die veel flexibeler is dan oorspronkelijk werd beoogd; de fabrikant krijgt daardoor een

grotere keuzevrijheid en meer verantwoordelijkheid, hetgeen overeenkomt met de "nieuwe aanpak".

Tegelijkertijd hebben de lidstaten de mogelijkheid om de eisen aan te passen aan hun behoeften,

rekening houdend met de verschillende locaties voor hun instrumenten (binnen/buiten, vochtig-

heidsgraad, koude of warme gebieden). Anderzijds worden door deze aanpak handelsbelem-

meringen vermeden omdat alle lidstaten in beginsel verplicht zijn legaal vervaardigde en gecertifi-

ceerde instrumenten op zijn minst voor bepaalde welomschreven doeleinden in hun land toegang tot

de markt te geven, onverminderd de nadere bepalingen in de "ingebruiknemings"-hoofdstukken van

de specifieke bijlagen.

Bijlage I bevat ook de elementen van de voormalige bijlage II die als verplicht worden beschouwd

en derhalve niet kunnen worden geschrapt.

Voormalige bijlage II

De voormalige bijlage II is geschrapt omdat de testprogramma's voornamelijk indicatief waren. De

eisen die als verplicht worden beschouwd zijn nu opgenomen in bijlage I of in verschillende onder-

delen van de richtlijn.
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De specifieke bijlagen MI-001 tot en met MI-010 - Bijwerking in verband met de ontwikke-
lingen sinds de presentatie van het Commissievoorstel

Sinds de presentatie van het oorspronkelijke Commissievoorstel hebben de besprekingen op inter-
nationaal metrologisch gebied en in normgevende instanties tot nieuwe resultaten geleid. In de
oorspronkelijke  tekst werd soms verwezen naar wetsteksten of OIML-aanbevelingen die intussen
zelf zijn gewijzigd.
Voorzover nodig en in volledige samenhang met het beginsel dat de vooruitgang van de techniek en
een eenvoudige toepassing bevorderd moeten worden, zijn de instrumentspecifieke bijlagen
gewijzigd om de essentiële eisen in "standards documents" beter tot uitdrukking te doen komen,
waarbij de eisen soms in meer algemene bewoordingen werden gesteld. Waar geen geactualiseerde
of gewijzigde "standards documents" bestonden, moesten soms ingrijpender wijzigingen worden
doorgevoerd.

Schrapping van de bijlage inzake "ademanalysatoren" (voormalige bijlage MI-010)

Omdat de lidstaten verschillende wettelijke concepten hanteren, verschillende registratieprocedures
toepassen en verschillende eisen stellen ten aanzien van deze instrumenten (die regelmatig bij
rechtszaken worden gebruikt), heeft de Raad er de voorkeur aan gegeven dit type instrument buiten
de werkingssfeer van de richtlijn te laten.

4. Conclusie

Het door de Raad vastgestelde gemeenschappelijke standpunt strookt volledig met de hoofd-
doelstelling van het voorstel van de Commissie. Een eengemaakt wettelijk kader voor de interne
markt voor meetinstrumenten en de noodzakelijke verduidelijking van alle metrologische eisen
moeten worden gecombineerd met het streven naar consumentenbescherming. Het beginsel dat de
vereenvoudigingen resulterend uit de nieuwe aanpak en de grotere verantwoordelijkheid van de
fabrikant gepaard moeten gaan met de noodzakelijke vrijwaringen in het algemeen belang, is in acht
genomen en waar nodig versterkt. De Raad heeft veel belang gehecht aan technisch verantwoorde
en geavanceerde oplossingen in een dynamisch veranderende omgeving (in het bijzonder wat
betreft de instrumentspecifieke bijlagen) evenals aan de administratieve toepasbaarheid van de
bepalingen. De richtlijn handhaaft de flexibiliteit voor de lidstaten die momenteel geen regelingen
hebben voor een specifiek type instrument maar daar in de toekomst wellicht wel voor zullen
kiezen. De Raad heeft de meeste amendementen van het EP, althans de strekking ervan, weten te
aanvaarden in het streven tegemoet te komen aan de wensen van het Parlement en op een aantal
belangrijke punten een goede wetgevingspraktijk toe te passen.

________________________
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Betreft: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende

meetinstrumenten
- Vaststelling van een gemeenschappelijk standpunt
GEMEENSCHAPPELIJKE BELEIDSLIJNEN
Aanvraagtermijn overleg: 21 juli 2003

1. Op 15 september 2000 heeft de Commissie het voorstel voor bovengenoemde richtlijn - met

artikel 95 van het Verdrag als rechtsgrondslag - bij de Raad ingediend. 1

2. Overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag heeft het Europees Parlement op 3 juli 2001

advies in eerste lezing uitgebracht. 2

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 februari 2001 advies uitgebracht. 3

4. De Commissie heeft op 6 februari 2002 een gewijzigd voorstel ingediend. 4

                                                
1 PB C 62E van 27.2.2001, blz. 1.
2 PB C 65E van 14.3.2002, blz. 34.
3 PB C 139 van 11.5.2001, blz. 4.
4 PB C 126E van 28.5.2002, blz. 368.



11172/03 oms/HS/jv 2
DG C I    NL

5. De Raad (Concurrentievermogen) heeft op 19 mei 2003 een politiek akkoord bereikt over een

gemeenschappelijk standpunt betreffende de tekst van het voorstel.

6. Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt derhalve verzocht om:

- het gemeenschappelijk standpunt in de versie van doc. 9681/03 ENT 89 CODEC 706

OC 305 (door de juristen/vertalers bijgewerkte tekst) goed te keuren,

- de ontwerp-motivering van de Raad in de versie van doc. 9681/03 ENT 89 CODEC 706

OC 305 ADD 1 goed te keuren,

- de Raad in overweging te geven om onder de A-punten van een komende zitting het

gemeenschappelijk standpunt in de versie van doc. 9681/03 ENT 89 CODEC 706

OC 305 vast te stellen en de motivering van de Raad in de versie van doc. 9681/03

ENT 89 CODEC 706 OC 305 ADD 1 goed te keuren.

_________________



COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

Brussel, 29.8.2003
SEC(2003) 939 definitief

2000/0233 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten

  



2

2000/0233 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE
AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende meetinstrumenten

1. PROCEDUREVERLOOP

Toezending van het voorstel aan het EP en de Raad
(document COM(2000) 566 def. – 2000/0233(COD)):

15.09.2000

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 28.02.2001

Advies van het Europees Parlement, eerste lezing: 03.07.2001

Toezending van het gewijzigd voorstel: 06.02.2002

Goedkeuring van het gemeenschappelijk standpunt: 22.07.2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL

Met het voorstel wordt beoogd de nationale wetgeving inzake meetinstrumenten voor
officiële metingen (zoals water-, gas- en elektriciteitsmeters, benzinepompen, taximeters en
uitlaatgasanalysatoren) te harmoniseren.

Bij het voorstel gaat het om een richtlijn volgens de nieuwe aanpak. Deze behelst een aantal
essentiële eisen en laat de technische specificaties over aan de fabrikanten en
normalisatie-instituten. Zij biedt de fabrikant ook de keuze uit een aantal
overeenstemmingsbeoordelingsprocedures.

3. OPMERKINGEN BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1. Algemene opmerkingen

Het gemeenschappelijk standpunt is door de Raad met algemene stemmen goedgekeurd.

Het politiek akkoord van de Raad komt er in hoofdzaak op neer dat bijlage II wordt geschrapt
en bijlage MI-010 wordt ingetrokken.

Bijlage II had betrekking op niet-verplichte beproevingsmethoden. Aangezien deze door de
technische innovatie snel veranderen, kunnen zij evengoed door middel van normalisatie
geregeld kunnen worden. Door deze bijlage te schrappen wordt de tekst eenvoudiger en
duidelijker.
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Bijlage MI-010 betrof ademanalysatoren, waarvan de resultaten als wettig bewijsmiddel
worden gebruikt. Verscheidene lidstaten gaven te kennen dat deze instrumenten daarom door
de nationale autoriteiten moeten worden getest, zodat een overeenstemmingsbeoordeling door
een willekeurige aangemelde instantie in de Gemeenschap, zoals bedoeld in het voorstel,
uitgesloten is. Als een nationale rechter de meetresultaten van een instrument betwist, moeten
de nationale autoriteiten de specificaties van de instrumenten snel kunnen aanpassen aan de
nationale jurisprudentie. Harmonisatie van de technische productspecificaties is hierdoor
onmogelijk.

Daarom kan de Commissie met de schrapping van bijlage II en de intrekking van het voorstel
in bijlage MI-010 akkoord gaan.

3.2. Gevolgen van de amendementen van het Parlement in eerste lezing

3.2.1. In het gewijzigd voorstel en in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen
amendementen

De volgende amendementen zijn, soms in gewijzigde vorm, in het gewijzigde voorstel
overgenomen. De voorstellen van de Commissie zijn in het gemeenschappelijk standpunt
gevolgd voor de volgende amendementen: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9a, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20,
21, 22, 23, 24, 26 en 27.

Amendement 1 - Overweging 2 (Doelstellingen van openbaar belang): het amendement is een
verduidelijking.

Amendement 2 - Nieuwe overweging 4 bis (Optionaliteitsclausule), thans overweging 5:
overeenkomstig dit amendement verduidelijkt de nieuwe overweging dat de lidstaten in de
toekomst de mogelijkheid krijgen voor bepaalde types meetinstrumenten metrologische
controle voor te schrijven. De formulering is echter gewijzigd om misverstanden omtrent de
omvang van de verplichtingen van de lidstaten te voorkomen.

Amendement 3 - Nieuwe overweging 4 ter (thans overweging 6) (Definitie van fabrikant): de
strekking van dit amendement wordt volledig onderschreven. De gewijzigde formulering
maakt het amendement nog duidelijker.

Amendement 4 - Overweging 11 (thans overweging 13) (Aanbrengen van markeringen
tijdens het fabricageproces): het amendement is overgenomen, maar de formulering is iets
gewijzigd om nauwer aan te sluiten bij een overweging.

Amendement 6 - Artikel 1 (Lijst van instrumentspecifieke bijlagen): het amendement is
overgenomen omdat de instrumentspecifieke bijlagen dwingende bepalingen bevatten en het
nuttig is die bijlagen in artikel 1 te vermelden (met weglating van de “ademanalysatoren”).

Amendement 7 - Artikel 1 (Overwegingen voor wettelijke metrologische controle): de kern
van dit amendement is verwerkt in de definitie van "wettelijke metrologische controle" in
artikel 3.

Amendementen 8 en 9a - Artikel 2 (Doel en eisen): lid 1 is in zijn geheel opnieuw
geformuleerd om er een rechtsgeldige bepaling van te maken. Aangezien amendement 7 in
artikel 3 en niet in artikel 1 verwerkt is, was het niet mogelijk de verwijzing naar "wettelijke
metrologische controle" in haar geheel te schrappen.
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Amendement 10 - Artikel 3 (Definitie van "onderdeel"): de kern van het amendement is
overgenomen met slechts redactionele wijzigingen in de voorgestelde formulering.

Amendement 11 - Artikel 3 (Definitie van "fabrikant"): de kern van het amendement is
overgenomen, inclusief de schrapping van het woord "rechtmatig".

Amendement 12 - Artikel 3 (Definitie van "gemachtigde"): het amendement is een
verduidelijking.

Amendement 13 - Artikel 5, lid 2 (Markering van overeenstemming), thans artikel 6, lid 2: de
Commissie had het amendement in haar gewijzigd voorstel overgenomen, maar de Raad ging
nog verder door toe te staan dat beide soorten markeringen tijdens het fabricageproces worden
aangebracht. De toevoeging "indien daar goede gronden voor bestaan" zou normaalgesproken
misbruik van deze soepele bepaling uit moeten sluiten.

Amendement 15 - Artikel 8 (Criteria voor de aanwijzing van instanties), thans artikel 9: het
amendement wordt overgenomen omdat het verduidelijkt dat lidstaten die geen nationale
wetgeving tot regulering van een meetinstrument hebben, het recht behouden een instantie
aan te wijzen en aan te melden.

Amendement 17 - Artikel 12 (Taken van het Comité meetinstrumenten), thans artikel 13: het
deel van het amendement dat ertoe strekte de wijziging van onderdelen van de
instrumentspecifieke bijlagen uit het takenpakket van het Comité meetinstrumenten te
schrappen, is verworpen. De kern van het amendement is echter geaccepteerd met de bepaling
dat de belanghebbende partijen over de genoemde onderdelen van de instrumentspecifieke
bijlagen moeten worden geconsulteerd.

Amendement 18 - Artikel 13 (Markeringen, i.c. identificatienummer), thans artikel 14: het
amendement dat ertoe strekt een aanvullende zin te schrappen, wordt overgenomen aangezien
de bijlagen inzake overeenstemmingsbeoordeling op dit punt duidelijk zijn en de zin daarom
overbodig is.

Amendement 20 - Artikel 14 (Vertrouwelijkheid), thans artikel 15: het amendement wordt
overgenomen. Besloten is om in het dispositief niet naar vertrouwelijkheidsaspecten te
verwijzen omdat dergelijke bepalingen misleidend zouden kunnen zijn met betrekking tot de
werkingssfeer van de richtlijn en in de lidstaten tot verschillende interpretaties aanleiding
zouden kunnen geven.

Amendement 21 - Artikel 17, thans artikel 21 (Overgangsbepalingen): de Commissie ging
akkoord met de verkorte geldigheidsduur van 5 jaar voor bestaande goedkeuringen van
onbeperkte duur, maar uit het oogpunt van toepasbaarheid heeft de Raad er de voorkeur aan
gegeven ze allemaal gelijk te behandelen en de geldigheidsduur voor alle bestaande
goedkeuringen, zowel die met een geldigheidsduur van 10 jaar als die met een onbeperkte
geldigheidsduur, op 10 jaar te handhaven.

Amendement 22 - Bijlage I, punt 5 (Vermelding van een periode onder het kopje
"Duurzaamheid"): de kern van het amendement is overgenomen omdat die strookt met de
bedoeling van de nieuwe aanpak om de fabrikant een grotere verantwoordelijkheid te geven.

Amendement 23 - Bijlage I, punt 6 (Betrouwbaarheid): overeenkomstig het amendement kan
de zin worden geschrapt.
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Amendement 24 - Bijlage I, punt 7.2 (Geschiktheid voor de beoogde gebruiker): het
amendement betekent een vereenvoudiging.

Amendement 26 - Bijlage I, punt 10.2 (Ondubbelzinnige aanwijzingen van resultaten): de
kern van het amendement is overgenomen omdat het de duidelijkheid van de tekst ten goede
komt. De Raad heeft echter de voorkeur gegeven aan "metrologisch gecontroleerde
aanduidingen" boven "hoofdaanduiding".

Amendement 27 - Bijlage I, punt 10.5 (Aflezen van meetgegevens): de kern van het
amendement is overgenomen, maar de formulering is gewijzigd om duidelijk te maken dat de
toegankelijkheid voor de consument in ieder geval gewaarborgd moet zijn.

3.2.2. Amendementen die wel in het gewijzigd voorstel, maar niet in het gemeenschappelijk
standpunt zijn overgenomen

De amendementen 19 en 25 waren wel in het gewijzigd voorstel opgenomen, maar zijn niet in
het gemeenschappelijk standpunt als zodanig overgenomen.

Amendement 19 - Artikel 13, thans artikel 14 (Markeringen op het belangrijkste apparaat):
het nieuwe artikel 4 bepaalt dat alle bepalingen mutatis mutandis ook van toepassing zijn op
onderdelen. Logischerwijze zou de aanvullende bepaling van artikel 14, lid 4, betrekking
moeten hebben op die elementen die geen onderdelen zijn.

Amendement 25 - Bijlage I, punt 8.1 (Ingrijpende beïnvloeding): qua inhoud is het grootste
deel van dit amendement overgenomen. Het woord “ingrijpend” is echter niet opgenomen
omdat de verkeerde indruk zou kunnen worden gewekt dat de negatieve beïnvloeding beperkt
blijft tot "ingrijpende" gevallen en de beslissing in welke gevallen een beïnvloeding als al dan
niet ingrijpend moet worden beschouwd, wordt opengelaten.

3.2.3. Amendementen die zowel in het gewijzigd voorstel als in het gemeenschappelijk
standpunt zijn verworpen

De amendementen 5, 9b, 14, 16, 28 en 29 werden door de Commissie in haar gewijzigd
voorstel verworpen en zijn ook niet in het gemeenschappelijk standpunt overgenomen.

Amendement 5 - Overweging 14 (Voorkomen dat meetinstrumenten die niet met de
voorschriften overeenstemmen, in de handel worden gebracht) - thans overweging 15: Het
amendement is verworpen omdat het de indruk zou kunnen wekken dat de omvang van de
verplichtingen van de lidstaten beperkt wordt.

Amendement 9b - Artikel 2 (Besluit omtrent toekomstige regelgeving inzake
meetinstrumenten): de rechten en verplichtingen van de lidstaten die op sommige soorten
meetinstrumenten geen wettelijke metrologische controle uitoefenen, zijn beter en voldoende
geregeld in andere delen van de tekst, bijvoorbeeld in de nieuwe overweging 5 en in artikel 9.

Amendementen 14 en 29 - Bijlage IV (thans bijlage III) en nieuw artikel 7 bis - (Technische
documentatie): er is geen goede reden om de bepalingen in bijlage III in een apart artikel in
het dispositief onder te brengen, en dus heeft de Raad op dit punt liever het voorstel van de
Commissie gevolgd.

Amendementen 16 en 28 - Artikel 8 bis (nieuw) en bijlage III (thans bijlage II): de met de
amendementen beoogde verplaatsing van de criteria voor de aanwijzing van nationale
instanties van de bijlagen naar het dispositief kreeg geen steun.
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3.3. Andere wijzigingen

De andere wijzigingen in het gemeenschappelijk standpunt zijn van ondergeschikt belang en
betreffen voornamelijk de hergroepering van artikelen om beter rekening te houden met de
huidige praktijk in de wetgeving volgens de nieuwe aanpak, zonder deze inhoudelijk te
veranderen. Dit geldt ook voor de wijzigingen in de bijlagen.

Wijzigingen in de overwegingen en artikelen

Ten opzichte van het gewijzigd voorstel van de Commissie zijn de volgende veranderingen
aangebracht:

De overwegingen zijn als volgt aangepast:

� er is een nieuwe overweging (9) toegevoegd betreffende het onderscheid van klassen voor
klimaatomstandigheden en verschillende niveaus van consumentenbescherming,

� de twee overwegingen over normalisatie zijn tot een overweging (10) samengevoegd,

� de overweging over markttoezicht is in twee overwegingen (15, 16) gesplitst,

� in een nieuwe overweging (18) wordt gewezen op het bestaan van nationale controle van in
gebruik zijn instrumenten,

� een nieuwe overweging (20) licht de gangbare werkwijze voor werkgroepen in het comité
toe.

In artikel 3 (definities) is de definitie van “onderdeel” (b) beperkt tot die welke als zodanig
worden genoemd in de instrumentspecifieke bijlagen, en is die van “fabrikant” (d)
vereenvoudigd.

Artikel 4 (ex artikel 4, lid 3) betreft de toepasselijkheid op onderdelen.

Artikel 5 (ex artikel 4, lid 1) bevat een nieuwe standaardclausule in verband met de taal.

De volgende artikelen zijn dienovereenkomstig vernummerd.

Artikel 7, lid 3 (ex artikel 6, lid 3) is beperkt in die zin dat de lidstaten wettelijke
voorschriften mogen vaststellen voor het “in de handel brengen” van meetinstrumenten indien
zulks door de klimatologische omstandigheden gerechtvaardigd is.

Artikel 7, lid 4 (voorheen vermeld in de MI-bijlagen onder ‘Ingebruikneming’) vermeldt
thans de voorwaarden waaronder de lidstaten het gebruik van instrumenten voor specifieke
toepassingen mogen differentiëren. Alle klassen van instrumenten moeten in elke lidstaat een
of meer toepassingsgebieden hebben, zodat er voor elke klasse een Europese markt zal
bestaan.

In artikel 7 is het oude artikel 6, lid 4, betreffende overheidsbedrijven of bedrijven met een
monopoliepositie in de nutssector geschrapt omdat dit niet specifiek is voor
meetinstrumenten, en is een standaardartikel 7, lid 5, toegevoegd betreffende de behandeling
van instrumenten voor demonstratiedoeleinden.
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Aan artikel 8 betreffende de overeenstemmingsbeoordeling (ex artikel 7) is een
standaardclausule in verband met de taal toegevoegd.

Artikel 10, lid 3, is toegevoegd, waarin wordt benadrukt dat de fabrikant elke technische
oplossing mag kiezen die aan de essentiële eisen voldoet. Het nieuwe artikel 10, lid 4, betreft
de resultaten van duurzaamheidsproeven die in de technische documentatie worden vermeld.

Artikel 12, lid 5, is toegevoegd om ervoor te zorgen dat de belanghebbenden volledig worden
geïnformeerd over voorgenomen maatregelen van het Comité meetinstrumenten.

Artikel 13, lid 4, is toegevoegd om de relevante werkzaamheden van de OIML op nationaal
niveau voor de belanghebbenden transparanter te maken.

Artikel 15 introduceert opnieuw de verplichting voor de lidstaten om adequaat markttoezicht
uit te oefenen (lid 1). De elementen van administratieve samenwerking tussen de
toezichthoudende autoriteiten worden opgesomd (lid 2).

Artikel 17 (ex artikel 14) betreft onrechtmatig aangebrachte markeringen.

Een nieuw artikel 19 maakt gewag van de mogelijkheid voor de lidstaten om te eisen dat
meetinstrumenten die aan wettelijke metrologische controle onderworpen zijn, blijven
voldoen aan passende gebruikseisen.

In artikel 20 wordt Richtlijn 75/33/EEG (koudwatermeters) alleen ingetrokken voor
schoonwatermeters.

Er is een nieuw artikel 23 toegevoegd waarin na zeven jaar een verslag wordt verlangd over
de werkingssfeer en de toepassing van de richtlijn.

Wijzigingen in de bijlagen

In bijlage I (essentiële eisen) is de definitie van rechtstreekse verkoop (waarvoor in het acquis
geen precedent bestaat) verbeterd en zijn definities van klimaatomgevingen en nutsbedrijven
toegevoegd.

De ingewikkelde oude tabel 1 is vervangen door een eenvoudigere tabel die alleen betrekking
heeft op klimaatomgevingen, en de elektromagnetische klasse E3 is toegevoegd.

Onder eis 1.4 zijn beproevingsvoorschriften opgenomen. De beproevingsvoorschriften voor
omgevingsvochtigheid waren opgenomen in de oude bijlage II, punt 3.2.

Onder eis 7.6 is beproeving van in gebruik zijnde meetinstrumenten toegevoegd, een
uitvloeisel van de toevoeging van het nieuwe artikel 19.

De etiketteringsvoorschriften in eis 9 zijn uitgebreid.

De oude bijlage II is geschrapt en de duurzaamheidsproeven zijn, voor zover noodzakelijk,
opgenomen in de instrumentspecifieke bijlagen (MI-00x).

In bijlage II (ex bijlage III) is aan punt 6 een bepaling toegevoegd die verlangt dat de
vergoeding van de directeur niet mag afhangen van de uitgevoerde taken en de resultaten
daarvan.
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In bijlage III (ex bijlage IV) zijn de elementen van de technische documentatie uitgebreid.

In bijlage MI-001 zijn de duurzaamheidsproeven voor watermeters opgenomen onder
punt 7.2. De ingebruiknemingsclausule is vereenvoudigd om rekening te houden met het feit
dat er geen klassen zijn waarnaar de lidstaten mogen verwijzen.

In bijlage MI-002 zijn de duurzaamheidsproeven voor gasmeters opgenomen onder punt 4. Er
zijn voorschriften toegevoegd voor de vaak gebruikte volumeherleidingsinstrumenten.

Bijlage MI-003 heeft geen betrekking meer op meettransformatoren en de tekst is
vereenvoudigd.

In bijlage MI-004 heeft een nieuwe klasse 1 betrekking op warmteverbruiksmeters die kunnen
worden gebruikt in lidstaten die geen wettelijke metrologische controle voorschrijven. De
duurzaamheidsproeven voor warmteverbruiksmeters zijn opgenomen onder punt 5.

4. CONCLUSIE

De Commissie kan met de voorgestelde wijzigingen op haar voorstel akkoord gaan aangezien
het gemeenschappelijk standpunt er niet fundamenteel van afwijkt.
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