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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 

114, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία2, 

                                                 
1 ΕΕ C 181 της 21.6.2012, σ. 105. 
2  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της … (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) 

και απόφαση του Συµβουλίου της ...  
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Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η οδηγία 2004/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης 

Μαρτίου 2004, για τα όργανα µετρήσεων1 έχει τροποποιηθεί ουσιωδώς2. Με την 

ευκαιρία νέων τροποποιήσεων, είναι σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας, η 

αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας. 

(2) Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων 

διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων ▌3, 

ορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 

παρέχει το πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για τη διενέργεια 

ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες και ορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη 

σήµανση CE. 

(3) Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων ▌4 θεσπίζει κοινές 

αρχές και διατάξεις αναφοράς που εφαρµόζονται σε όλη την τοµεακή νοµοθεσία, 

ώστε να εξασφαλίζεται συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση 

της εν λόγω νοµοθεσίας. Η οδηγία 2004/22/ΕΚ θα πρέπει να προσαρµοστεί στην εν 

λόγω απόφαση. 

                                                 
1 ΕΕ L 135 της 30.4.2004, σ. 1. 
2 Βλ. παράρτηµα XIII, µέρος Α. 
3 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. 
4 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 82. 
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(3α) Η παρούσα οδηγία καλύπτει τα όργανα µετρήσεων τα οποία είναι νέα στην αγορά 

της Ένωσης όταν διατίθενται στην αγορά· τούτο σηµαίνει ότι είτε είναι νέα 

όργανα µετρήσεων που κατασκευάζονται από κατασκευαστή εγκατεστηµένο στην 

Ένωση ή είναι όργανα µετρήσεων, νέα ή µεταχειρισµένα, που έχουν εισαχθεί από 

τρίτη χώρα. 

(4) Τα ορθά και ιχνηλατήσιµα όργανα µετρήσεων µπορούν να χρησιµοποιούνται για 

ποικίλες µετρήσεις. Για µετρήσεις διενεργούµενες για λόγους δηµόσιου 

συµφέροντος, δηµόσιας υγείας, δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, 

προστασίας του περιβάλλοντος και των καταναλωτών, είσπραξης φόρων και δασµών 

και θεµιτών συναλλαγών, οι οποίες επηρεάζουν πολλαπλώς, άµεσα ή έµµεσα, την 

καθηµερινή ζωή των πολιτών, ενδέχεται να απαιτείται η χρήση οργάνων µετρήσεων 

τα οποία υποβάλλονται σε νόµιµο έλεγχο. 

(4α) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να έχει εφαρµογή σε όλες τις µορφές προµηθειών, 

συµπεριλαµβανοµένης της πώλησης από απόσταση. 

(5) Ο νόµιµος µετρολογικός έλεγχος δεν θα πρέπει να δηµιουργεί φραγµούς στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων µετρήσεων. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να 

είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη µέλη και τα αποδεικτικά συµµόρφωσης θα πρέπει να 

γίνονται αποδεκτά σε όλη την Ένωση. 
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(6) Ο νόµιµος µετρολογικός έλεγχος απαιτεί συµµόρφωση µε συγκεκριµένες απαιτήσεις 

επιδόσεων. Οι απαιτήσεις επιδόσεων, τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα 

µετρήσεων, θα πρέπει να παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας. Η αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης θα πρέπει να παρέχει υψηλό βαθµό εµπιστοσύνης. 

(7) Τα κράτη µέλη θα πρέπει κατά γενικό κανόνα να επιβάλλουν νόµιµο µετρολογικό 

έλεγχο. Στην περίπτωση επιβολής νόµιµου µετρολογικού ελέγχου, θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο τα όργανα µετρήσεων που πληρούν τις κοινές απαιτήσεις. 

(8) Η αρχή της δυνατότητας επιλογής που προτείνεται µε την οδηγία 2004/22/EΚ 

επιτρέπει στα κράτη µέλη να ασκούν το δικαίωµά τους να αποφασίζουν κατά πόσον 

θα επιβάλουν τη χρήση ή όχι οποιουδήποτε από τα όργανα µετρήσεων που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

(8α) Οι εθνικές προδιαγραφές σχετικά µε τις κατάλληλες εθνικές απαιτήσεις προς χρήση 

δεν θα πρέπει να παρεµποδίζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά µε την 

«έναρξη χρήσης». 

(9) Οι επιδόσεις ορισµένων οργάνων µετρήσεων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στο 

περιβάλλον, και ιδίως στο ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. Η θωράκιση των οργάνων 

µετρήσεων από τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές θα πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας οδηγίας και, συνεπώς, δεν θα πρέπει να 

εφαρµόζονται οι σχετικές µε τη θωράκιση απαιτήσεις της οδηγίας 2004/108/EΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 2004, για την 

προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική 

συµβατότητα1 ▌. 

                                                 
1 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24.  
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(10) Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των οργάνων µετρήσεων 

στην Ένωση, τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά 

και/ή την έναρξη χρήσης οργάνων µετρήσεων που φέρουν τη σήµανση CE και τη 

συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας. 

(11) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν ενδεδειγµένα µέτρα για να εµποδίζουν τη 

διάθεση στην αγορά και/ή την έναρξη χρήσης οργάνων µετρήσεων που δεν έχουν 

συµµορφωθεί. Συνεπώς, απαιτείται κατάλληλη συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων 

αρχών των κρατών µελών, προκειµένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη του στόχου 

αυτού σε ενωσιακή κλίµακα. 

(12) Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συµµόρφωση των 

οργάνων ζύγισης µη αυτόµατης λειτουργίας µε την παρούσα οδηγία, σε σχέση µε 

τον ρόλο που διαδραµατίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα εφοδιασµού, έτσι ώστε να 

διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των ζητηµάτων δηµόσιου συµφέροντος 

που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, και να εγγυώνται επίσης θεµιτό 

ανταγωνισµό στην αγορά της Ένωσης. 

(13) Όλοι οι οικονοµικοί φορείς που παρεµβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασµού και 

διανοµής θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 

καθιστούν διαθέσιµα στην αγορά µόνο όργανα µετρήσεων που είναι σύµφωνα µε 

την παρούσα οδηγία. Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική 

κατανοµή των υποχρεώσεων, που να ανταποκρίνεται στον ρόλο κάθε οικονοµικού 

φορέα στην αλυσίδα εφοδιασµού και διανοµής. 
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(13α)  Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µεταξύ των οικονοµικών φορέων, των 

αρχών εποπτείας της αγοράς και των καταναλωτών, τα κράτη µέλη θα πρέπει να 

παροτρύνουν τους οικονοµικούς φορείς να περιλαµβάνουν και διεύθυνση στο 

∆ιαδίκτυο, επιπλέον της ταχυδροµικής διεύθυνσης.  

(14) Ο κατασκευαστής, γνωρίζοντας λεπτοµερώς τη διαδικασία σχεδιασµού και 

παραγωγής, βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να διενεργεί ▌ τη διαδικασία 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης θα πρέπει, 

συνεπώς, να παραµείνει υποχρέωση αποκλειστικά του κατασκευαστή ▌. 

(15) Είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ότι τα όργανα µετρήσεων από τρίτες χώρες που 

εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης συµµορφώνονται µε την παρούσα οδηγία και, 

ιδίως ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης όσον αφορά τα εν λόγω όργανα µετρήσεων. Θα 

πρέπει, εποµένως, να προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς υποχρεούνται να µεριµνούν ότι 

τα όργανα µετρήσεων που διαθέτουν στην αγορά συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις 

της παρούσας οδηγίας και να µη διαθέτουν στην αγορά όργανα µετρήσεων που δεν 

συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχουν κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να 

προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωµένοι να εξασφαλίζουν ότι έχουν 

διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ότι η σήµανση των 

οργάνων µετρήσεων και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη 

διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών για λόγους ελέγχου. 
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(16) Κατά τη διάθεση οργάνου µετρήσεων στην αγορά, κάθε εισαγωγέας θα πρέπει να 

σηµειώνει στο όργανο µετρήσεων το όνοµά του, την καταχωρισµένη εµπορική 

επωνυµία του ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα του και τη διεύθυνση 

αλληλογραφίας του. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το επιτρέπει το 

µέγεθος ή η φύση του οργάνου µετρήσεων. Τούτο περιλαµβάνει την περίπτωση κατά 

την οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνοµα 

και τη διεύθυνσή του επί του οργάνου µετρήσεων. 

(17) Ο διανοµέας καθιστά ένα όργανο µετρήσεων διαθέσιµο στην αγορά, αφότου το 

προϊόν αυτό έχει διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα. Ο 

διανοµέας θα πρέπει να ενεργεί µε τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίζει ότι ο 

τρόπος µε τον οποίο χειρίζεται το όργανο µετρήσεων δεν επηρεάζει αρνητικά τη 

συµµόρφωση του εν λόγω οργάνου µε την παρούσα οδηγία. 

(18) Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας διαθέτει όργανο µετρήσεων στην αγορά µε τη 

δική του επωνυµία ή εµπορικό σήµα ή τροποποιεί όργανο µετρήσεων κατά τρόπο 

ώστε να επηρεαστεί η συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται 

ότι είναι ο κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, αναλαµβάνει τις υποχρεώσεις του 

κατασκευαστή. 

(19) Οι διανοµείς και οι εισαγωγείς, επειδή βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει να 

συµµετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις αρµόδιες 

εθνικές αρχές και θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να συµµετάσχουν ενεργά 

προσκοµίζοντας όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες που αφορούν το οικείο όργανο 

µετρήσεων στις εν λόγω αρχές. 
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(20) Η διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας ενός οργάνου µετρήσεων σε όλη την αλυσίδα 

εφοδιασµού συµβάλλει στη διαµόρφωση απλούστερης και αποτελεσµατικότερης 

εποπτείας της αγοράς. Εάν το σύστηµα ιχνηλασιµότητας είναι αποτελεσµατικό, 

διευκολύνεται το έργο των αρµόδιων αρχών για την εποπτεία της αγοράς, όσον 

αφορά τον εντοπισµό του οικονοµικού φορέα που κατέστησε διαθέσιµα στην αγορά 

µη συµµορφούµενα όργανα µετρήσεων. Στο πλαίσιο της τήρησης των 

πληροφοριών που απαιτούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας για την 

ταυτοποίηση άλλων οικονοµικών φορέων, δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους 

οικονοµικούς φορείς να ενηµερώνουν τις πληροφορίες αυτές όσον αφορά άλλους 

οικονοµικούς φορείς που είτε τους έχουν προµηθεύσει είτε έχουν προµηθευτεί από 

αυτούς όργανο µετρήσεων. 

(21) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση των ουσιωδών 

απαιτήσεων οι οποίες δεν εµποδίζουν την τεχνική πρόοδο, και κατά προτίµηση τις 

απαιτήσεις επιδόσεων. Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τις 

εν λόγω απαιτήσεις είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκµήριο 

συµµόρφωσης για όργανα µετρήσεων τα οποία συµµορφώνονται µε εναρµονισµένα 

πρότυπα που εκδίδονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΕ) αριθ. 1025/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την 

ευρωπαϊκή τυποποίηση ▌ 1 µε σκοπό τη διατύπωση λεπτοµερών τεχνικών 

προδιαγραφών των εν λόγω απαιτήσεων. 

                                                 
1 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12. 
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(22) Ο κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 προβλέπει διαδικασία υποβολής ενστάσεων 

κατά εναρµονισµένων προτύπων όταν τα εν λόγω πρότυπα δεν ικανοποιούν πλήρως 

τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

(23) Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές επιδόσεων που περιέχονται σε 

διεθνώς συµφωνηθέντα κανονιστικά έγγραφα είναι επίσης δυνατόν να 

ανταποκρίνονται, πλήρως ή εν µέρει, στις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται 

στην παρούσα οδηγία. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρήση των εν λόγω διεθνώς 

συµφωνηθέντων κανονιστικών εγγράφων θα πρέπει να αποτελεί εναλλακτική 

επιλογή αντί της χρήσης εναρµονισµένων προτύπων και, υπό ειδικές προϋποθέσεις, 

τεκµήριο συµµόρφωσης. 

(24) Η συµµόρφωση µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία 

είναι επίσης δυνατόν να εξασφαλισθεί µε προδιαγραφές που δεν περιέχονται σε 

εναρµονισµένο πρότυπο ούτε σε διεθνές συµφωνηθέν κανονιστικό έγγραφο. 

Συνεπώς, η χρήση εναρµονισµένων προτύπων ή διεθνώς συµφωνηθέντων 

κανονιστικών εγγράφων θα πρέπει να είναι προαιρετική. 
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(25) Προκειµένου οι οικονοµικοί φορείς να έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν και οι 

αρµόδιες αρχές να εξασφαλίσουν ότι τα όργανα µετρήσεων που είναι διαθέσιµα 

στην αγορά συµµορφώνονται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις, είναι απαραίτητο να 

καθοριστούν διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Με την απόφαση αριθ. 

768/2008/EΚ θεσπίζονται ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης ▌ από τη λιγότερο αυστηρή έως την περισσότερο αυστηρή, ανάλογα 

µε το επίπεδο του υφιστάµενου κινδύνου και το επίπεδο της απαιτούµενης 

ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί η διατοµεακή συνοχή και να αποφευχθούν οι ad hoc 

παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα πρέπει να 

επιλέγονται από τις ενότητες αυτές. Ωστόσο, είναι ανάγκη να προσαρµοστούν οι εν 

λόγω ενότητες ώστε να ληφθούν υπόψη ορισµένα ειδικά χαρακτηριστικά του 

µετρολογικού ελέγχου.  

(26) Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης υποσυστηµάτων θα πρέπει να διενεργείται 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία. Εάν τα υποσυστήµατα καθίστανται διαθέσιµα 

στην αγορά ξεχωριστά και ανεξάρτητα από το όργανο, η αξιολόγηση της 

συµµόρφωσής τους θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το ίδιο το όργανο. 

(27) Το επίπεδο της τεχνολογίας µετρήσεων υπόκειται σε συνεχή εξέλιξη, η οποία 

ενδέχεται να προκαλέσει τη µεταβολή των αναγκών σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση 

της συµµόρφωσης. Εποµένως, για κάθε κατηγορία οργάνων µετρήσεων και, όπου 

αρµόζει, υποσυστηµάτων, θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη διαδικασία ή 

δυνατότητα επιλογής µεταξύ διαφορετικών διαδικασιών ισοδύναµης αυστηρότητας.  
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(28) Οι κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ µε την 

οποία να παρέχουν ▌ πληροφορίες που απαιτούνται µε βάση την παρούσα οδηγία 

σχετικά µε τη συµµόρφωση ενός οργάνου µετρήσεων µε την παρούσα οδηγία και µε 

άλλη συναφή ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης. 

(28α)  Προκειµένου να εξασφαλίζεται ουσιαστική πρόσβαση στις πληροφορίες για 

σκοπούς εποπτείας της αγοράς, οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον 

προσδιορισµό όλων των εφαρµοστέων πράξεων της Ένωσης θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµες σε µια ενιαία δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ. Για τη µείωση του 

διοικητικού φόρτου που βαρύνει τους οικονοµικούς φορείς, αυτή η ενιαία δήλωση 

συµµόρφωσης ΕΕ µπορεί να είναι φάκελος που περιλαµβάνει τις σχετικές 

επιµέρους δηλώσεις συµµόρφωσης. 

(29) Η σήµανση CE και η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση, που δηλώνουν τη 

συµµόρφωση οργάνου µετρήσεων, είναι η ορατή συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η 

οποία συµπεριλαµβάνει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι 

γενικές αρχές που διέπουν τη σήµανση CE και τη σχέση της µε άλλες σηµάνσεις 

διατυπώνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Οι κανόνες που διέπουν την 

τοποθέτηση της σήµανσης CE και της συµπληρωµατικής µετρολογικής σήµανσης θα 

πρέπει να καθοριστούν από την παρούσα οδηγία. 

(30) Προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορές κλιµατικών συνθηκών ή τα 

διαφορετικά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών που ενδέχεται να ισχύουν σε 

εθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν περιβαλλοντικές κλάσεις ή κλάσεις 

ακριβείας ως ουσιώδεις απαιτήσεις. 
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(31) Ορισµένες διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που καθορίζονται στην 

παρούσα οδηγία απαιτούν την παρέµβαση των οργανισµών αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, οι οποίοι κοινοποιούνται από τα κράτη µέλη στην Επιτροπή. 

(32) Η πείρα έχει δείξει ότι τα κριτήρια που θεσπίζονται στην οδηγία 2004/22/EΚ, τα 

οποία οφείλουν να πληρούν οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης για να 

κοινοποιηθούν στην Επιτροπή, δεν επαρκούν για την εξασφάλιση οµοιόµορφα 

υψηλού επιπέδου επίδοσης των κοινοποιηµένων οργανισµών σε όλη την Ένωση. 

Είναι ωστόσο αναγκαίο, όλοι οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί να εκτελούν τα 

καθήκοντά τους στο ίδιο επίπεδο και µε συνθήκες θεµιτού ανταγωνισµού. Αυτό 

προϋποθέτει τον καθορισµό υποχρεωτικών απαιτήσεων για τους οργανισµούς 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που επιθυµούν να κοινοποιηθούν για να παρέχουν 

υπηρεσίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης. ▌ 

(33) Εάν οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης αποδεικνύει συµµόρφωση προς τα 

κριτήρια που ορίζονται στα εναρµονισµένα πρότυπα, τότε θα πρέπει να τεκµαίρεται 

ότι συµµορφώνεται και προς τις αντίστοιχες απαιτήσεις που θεσπίζονται µε την 

παρούσα οδηγία. 

(34) Για να εξασφαλιστεί συνεκτικό επίπεδο ποιότητας κατά την αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης των οργάνων µετρήσεων είναι επίσης αναγκαίο να καθοριστούν οι 

απαιτήσεις για τις κοινοποιούσες αρχές και τους άλλους οργανισµοί που 

συµµετέχουν στην αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των 

κοινοποιηµένων οργανισµών. 
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(35) Το σύστηµα που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία θα πρέπει να συµπληρώνεται µε 

το σύστηµα διαπίστευσης που προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

Επειδή η διαπίστευση είναι βασικό µέσο για να επαληθευθεί η επάρκεια των 

οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, θα πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης 

για το σκοπό της κοινοποίησης. 

(36) Η διαφανής διαπίστευση που προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 

και εξασφαλίζει το αναγκαίο επίπεδο εµπιστοσύνης στα πιστοποιητικά 

συµµόρφωσης, θα πρέπει να θεωρείται από τις εθνικές δηµόσιες αρχές σε ολόκληρη 

την Ένωση ως το κατ’ εξοχήν µέσο απόδειξης της τεχνικής επάρκειας των 

οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Ωστόσο, οι εθνικές αρχές δύνανται να 

θεωρούν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα µέσα για να διενεργούν οι ίδιες την εν λόγω 

αξιολόγηση. Στις περιπτώσεις αυτές, για να εξασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο 

αξιοπιστίας της αξιολόγησης που διενεργείται από άλλες εθνικές αρχές, οι εθνικές 

αρχές θα πρέπει να προσκοµίζουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη τις 

αναγκαίες αποδείξεις ότι οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης που έχουν 

αξιολογηθεί τηρούν τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις. 
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(37) Οι οργανισµοί αξιολόγησης της συµµόρφωσης συχνά αναθέτουν υπεργολαβικά σε 

τρίτους ή σε θυγατρική τους µέρη των δραστηριοτήτων τους που συνδέονται µε την 

αξιολόγηση της συµµόρφωσης. Για να εξασφαλιστεί το επίπεδο της προστασίας που 

απαιτείται για τα όργανα µετρήσεων που διατίθενται στην αγορά ▌, έχει σηµασία οι 

υπεργολάβοι και οι θυγατρικές να πληρούν, για την εκτέλεση των καθηκόντων της 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τις ίδιες απαιτήσεις όπως και οι κοινοποιηµένοι 

οργανισµοί. Είναι συνεπώς σηµαντικό, η αξιολόγηση της επάρκειας και της 

απόδοσης των οργανισµών που πρόκειται να κοινοποιηθούν, καθώς και η 

παρακολούθηση των ήδη κοινοποιηµένων οργανισµών, να καλύπτουν και 

δραστηριότητες που διεξάγονται από υπεργολάβους και θυγατρικές. 

(38) Είναι ανάγκη να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα και η διαφάνεια της διαδικασίας 

κοινοποίησης και, ειδικότερα, να προσαρµοστεί η διαδικασία αυτή στις νέες 

τεχνολογίες ώστε να καταστεί δυνατή η επιγραµµική κοινοποίηση. 

(39) Επειδή οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

όλη την Ένωση, ενδείκνυται να δοθεί στα άλλα κράτη µέλη και στην Επιτροπή η 

δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση σχετικά µε κοινοποιηµένο οργανισµό. 

Συνεπώς, είναι σηµαντικό να προβλεφθεί χρονικό διάστηµα κατά το οποίο θα 

µπορούν να αποσαφηνίζονται τυχόν αµφιβολίες ή ανησυχίες για την επάρκεια των 

οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, προτού αυτοί αρχίσουν να λειτουργούν 

ως κοινοποιηµένοι οργανισµοί. 
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(40) Για λόγους ανταγωνιστικότητας, έχει ζωτική σηµασία να εφαρµόζουν οι 

κοινοποιηµένοι οργανισµοί τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης χωρίς 

περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονοµικούς φορείς. Για τον ίδιο λόγο, και για να 

εξασφαλιστεί η ίση µεταχείριση των οικονοµικών φορέων, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται συνέπεια στην τεχνική εφαρµογή των διαδικασιών αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µε το συντονισµό και τη 

συνεργασία των κοινοποιηµένων οργανισµών. 

(41) Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι κανόνες για την 

εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται 

στην ενωσιακή αγορά, οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

765/2008, ισχύουν και για τα όργανα µετρήσεων που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εµποδίζει τη δυνατότητα 

των κρατών µελών να επιλέγουν τις αρµόδιες αρχές που θα εκτελούν αυτά τα 

καθήκοντα. 

(41α)  Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν κάθε κατάλληλο µέτρο για να 

εξασφαλίζουν ότι τα όργανα µετρήσεων µπορούν να διατίθενται στην αγορά µόνο 

µε την προϋπόθεση ότι, εφόσον αποθηκεύονται σωστά και χρησιµοποιούνται για 

το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ή υπό εύλογα προβλέψιµες συνθήκες 

χρήσης, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Τα 

όργανα µετρήσεων θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν συµµορφώνονται προς τις 

βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία µόνο υπό εύλογα 

προβλέψιµες συνθήκες χρήσης, δηλαδή όταν η χρήση τους θα µπορούσε να είναι 

απόρροια νόµιµης και άµεσα προβλέψιµης ανθρώπινης συµπεριφοράς. 
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(42) Η οδηγία 2004/22/ΕΚ προβλέπει ήδη µια διαδικασία διασφάλισης µε την οποία η 

Επιτροπή µπορεί να εξετάζει την αιτιολογία των µέτρων που λαµβάνει ένα κράτος 

µέλος κατά οργάνων µετρήσεων τα οποία θεωρεί ως µη συµµορφούµενα. 

Προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια και να µειωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης, είναι 

ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία ▌ διασφάλισης έτσι ώστε να γίνει πιο 

αποτελεσµατική και να αξιοποιηθεί η πείρα που έχει συγκεντρωθεί στα κράτη µέλη. 

(43) Το υπάρχον σύστηµα θα πρέπει να συµπληρωθεί µε διαδικασία που θα δίνει τη 

δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη να ενηµερώνονται για τα µέτρα που πρόκειται 

να ληφθούν σχετικά µε τα όργανα µετρήσεων που παρουσιάζουν κίνδυνο όσον 

αφορά ζητήµατα προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος που διέπονται από την 

παρούσα οδηγία. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές που είναι 

αρµόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε συνεργασία µε τους σχετικούς 

οικονοµικούς φορείς, να ενεργούν σε πρώιµο στάδιο σε σχέση µε τέτοιου είδους 

όργανα µετρήσεων. 

(44) Εφόσον τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφωνήσουν ως προς την αιτιολογία 

µέτρου ▌ που λαµβάνει κράτος µέλος, δεν θα απαιτείται περαιτέρω ανάµειξη της 

Επιτροπής εκτός αν η µη συµµόρφωση µπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις του 

εναρµονισµένου προτύπου ή ενός κανονιστικού εγγράφου. 

▌
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(48) Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 

ανατεθούν εκτελεστικές αρµοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρµοδιότητες θα 

πρέπει να ασκούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη 

θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά µε τους µηχανισµούς ελέγχου από τα 

κράτη µέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων από την Επιτροπή1. 

(48α)  Η συµβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί για την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων µέσω των οποίων ζητείται από το κοινοποιούν κράτος 

µέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα σχετικά µε κοινοποιηµένους 

οργανισµούς οι οποίοι δεν πληρούν ή δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις για την 

κοινοποίησή τους. 

(48β) Η συµβουλευτική διαδικασία θα πρέπει επίσης να χρησιµοποιηθεί για την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε διεθνώς συµφωνηµένα 

κανονιστικά έγγραφα οι αναφορές των οποίων δεν έχουν ακόµη δηµοσιευτεί στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδοµένου ότι το σχετικό έγγραφο 

δεν έχει ακόµη επιφέρει ως αποτέλεσµα το τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις 

εφαρµοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις. 

(49) Θα πρέπει γίνεται χρήση της διαδικασίας εξέτασης για την έγκριση εκτελεστικών 

αποφάσεων όσον αφορά τις ενστάσεις κατά διεθνώς συµφωνηµένων κανονιστικών 

εγγράφων τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει 

δικαιολογηµένα, δεδοµένου ότι οι πράξεις αυτές ενδέχεται να έχουν συνέπειες για το 

τεκµήριο συµµόρφωσης µε τις εφαρµοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις. 

                                                 
1 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13. 
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(49α)  Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιµοποιείται επίσης για την έκδοση 

εκτελεστικών πράξεων σε σχέση µε συµµορφούµενα όργανα µετρήσεων που 

ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές 

προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος. 

(49β)  Σύµφωνα µε την καθιερωµένη πρακτική, η επιτροπή που συστήνεται µε βάση την 

παρούσα οδηγία µπορεί να διαδραµατίσει χρήσιµο ρόλο στην εξέταση θεµάτων σε 

σχέση µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, τα οποία θέτει είτε ο πρόεδρός της 

είτε εκπρόσωπος κράτους µέλους σύµφωνα µε τον Κανονισµό της. 

(49γ) Όταν, εκτός από την εφαρµογή και τις παραβάσεις της παρούσας οδηγίας, 

εξετάζονται θέµατα που σχετίζονται µε την παρούσα οδηγία, όπως για 

παράδειγµα σε συνάντηση εµπειρογνωµόνων της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο θα πρέπει, σύµφωνα µε την ισχύουσα πρακτική, να λαµβάνει όλες τις 

πληροφορίες και την τεκµηρίωση και, κατά περίπτωση, να προσκαλείται στις 

συναντήσεις αυτές. 

(49δ)  H Επιτροπή διά εκτελεστικών πράξεων και, δεδοµένης της ιδιαίτερής τους 

φύσης, ενεργώντας χωρίς να εφαρµόζει τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 182/2011, θα 

πρέπει να καθορίζει εάν τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε µη 

συµµορφούµενα όργανα µετρήσεων δικαιολογούνται ή όχι. 
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(50) Προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στην τεχνολογία µετρήσεων, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύµφωνα µε το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις 

τροποποιήσεις στα ειδικά παραρτήµατα για συγκεκριµένα όργανα. Είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόµα και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων. Η 

Επιτροπή, όταν ετοιµάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. 

(50α) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά µε τις εφαρµοστέες 

κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων εθνικού δικαίου που 

θεσπίζονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την επιβολή των 

κανόνων αυτών. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις ▌ θα πρέπει να είναι 

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

▌(50β) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν εύλογες µεταβατικές διευθετήσεις που να 

επιτρέπουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά και την έναρξη χρήσης, χωρίς να 

χρειάζεται η συµµόρφωσή τους προς άλλες απαιτήσεις, οργάνων µετρήσεων που 

έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύµφωνα µε την οδηγία 2004/22/ΕΚ, πριν από την 

ηµεροµηνία εφαρµογής των εθνικών µέτρων για τη µεταφορά της παρούσας 

οδηγίας. Οι διανοµείς θα πρέπει συνεπώς να µπορούν να προµηθεύουν όργανα 

µετρήσεων που έχουν διατεθεί στην αγορά, δηλαδή εµπόρευµα που βρίσκεται ήδη 

στην αλυσίδα διανοµής, πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής των εθνικών µέτρων 

για τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας. 

(52) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, να πληρούν δηλαδή τα όργανα 

µετρήσεων στην αγορά τις απαιτήσεις υψηλού επιπέδου προστασίας των δηµόσιων 

συµφερόντων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και παράλληλα να 

εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν µπορεί να ικανοποιηθεί 

επαρκώς από τα κράτη µέλη αλλά δύναται, λόγω της κλίµακας και των 

αποτελεσµάτων της, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση 

µπορεί να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας που 
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διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε 

την αρχή της αναλογικότητας, του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει 

τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

(53) Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να 

περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της προηγούµενης 

οδηγίας. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν 

τροποποιούνται κατ’ ουσία απορρέει από την προϋπάρχουσα οδηγία. 

(54) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον 

αφορά τις προθεσµίες για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και την εφαρµογή των 

οδηγιών που παρατίθενται στο παράρτηµα XIII µέρος B, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 1  

Αντικείµενο  

Η παρούσα οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα 

µετρήσεων, προκειµένου να καθίστανται διαθέσιµα στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση για 

τις λειτουργίες µετρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1. 
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Άρθρο 2  

Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στα όργανα µετρήσεων που ορίζονται στα 

παραρτήµατα ΙΙΙ έως ΧΙΙ ειδικά για συγκεκριµένα όργανα (τα οποία αναφέρονται 

στο εξής ως ειδικά παραρτήµατα για συγκεκριµένα όργανα) όσον αφορά τα 

υδρόµετρα (MI-001), τους µετρητές αερίου και διατάξεις αναγωγής όγκου (MI-002), 

τους µετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας (MI-003), τα θερµιδόµετρα (MI-004), 

τα συστήµατα µέτρησης για τη συνεχή και δυναµική µέτρηση ποσοτήτων υγρών 

εκτός από νερό (MI-005), τα αυτόµατα όργανα ζύγισης (MI-006), τα ταξίµετρα (MI-

007), τα υλικά µέτρα (MI-008), τα όργανα µέτρησης διαστάσεων (MI-009) και τους 

αναλυτές καυσαερίων (MI-010). 

2. Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά µε την 

ηλεκτροµαγνητική θωράκιση, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 της 

οδηγίας …/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου*1. Η εν λόγω 

οδηγία εξακολουθεί να εφαρµόζεται όσον αφορά τις απαιτήσεις που αφορούν την 

εκποµπή. 

Άρθρο 3 

∆υνατότητα επιλογής  

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν τη χρήση οργάνων µετρήσεων για τις 

λειτουργίες µέτρησης, εφόσον θεωρούν ότι τούτο δικαιολογείται για λόγους 

δηµόσιου συµφέροντος, δηµόσιας υγείας, δηµόσιας τάξης και δηµόσιας ασφάλειας, 

προστασίας του περιβάλλοντος, προστασίας των καταναλωτών, είσπραξης φόρων 

και δασµών και θεµιτών συναλλαγών ▌.  

                                                 
*  ΕΕ: παρακαλούµε εισαγάγετε στο άρθρο 2 παράγραφος 2 τον αριθµό του PE-CONS 49/13 και 
συµπληρώστε τη σχετική υποσηµείωση. 
1  Οδηγία …/…/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της …, για την εναρµόνιση των 
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα και για την κατάργηση της 
οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (ΕΕ L …). 
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2. Σε περίπτωση που κράτος µέλος δεν επιβάλει τέτοια χρήση, κοινοποιεί τους λόγους 

στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. 

Άρθρο 4  

Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι εξής ορισµοί: 

1)  «όργανο µετρήσεων»: κάθε διάταξη ή σύστηµα που επιτελεί λειτουργία µέτρησης 

και καλύπτεται από το άρθρο 2 παράγραφος 1, 

2)  «υποσύστηµα»: µία συσκευή εξοπλισµού (hardware) η οποία αναφέρεται 

συγκεκριµένα στα ειδικά για επιµέρους όργανα παραρτήµατα, και η οποία 

λειτουργεί ανεξάρτητα και απαρτίζει ένα όργανο µετρήσεων σε συνδυασµό µε άλλα 

υποσυστήµατα µε τα οποία είναι συµβατή ή µε όργανο µετρήσεων µε το οποίο είναι 

συµβατή, 

3)  «νόµιµος µετρολογικός έλεγχος»: ο έλεγχος των λειτουργιών µέτρησης που αφορούν 

το πεδίο εφαρµογής του οργάνου µετρήσεων, τον οποίο επιβάλλουν τα κράτη µέλη 

για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, δηµόσιας υγείας, δηµόσιας τάξης και δηµόσιας 

ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, είσπραξης φόρων και δασµών, 

προστασίας των καταναλωτών και θεµιτών συναλλαγών, 
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4) «κανονιστικό έγγραφο»: ένα έγγραφο που περιέχει τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες 

θεσπίζονται από τον ∆ιεθνή Οργανισµό Νόµιµης Μετρολογίας, στο εξής «OIML», 

▌ 

6) «διαθεσιµότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά οργάνου µετρήσεων για διανοµή ή 

χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι 

αµοιβής είτε δωρεάν, 

6α) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά που καθίσταται διαθέσιµο ένα όργανο 

µετρήσεων στην ενωσιακή αγορά, 

7) «έναρξη χρήσης»: η χρήση για πρώτη φορά οργάνου µετρήσεων που προορίζεται 

για τον τελικό χρήστη για τους σκοπούς για τους οποίους αυτό προορίζεται, 

8)  «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα όργανο 

µετρήσεων ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασµό ή την κατασκευή οργάνου 

µετρήσεων, και διαθέτει στην αγορά το εν λόγω όργανο µετρήσεων µε την επωνυµία 

ή το εµπορικό του σήµα ή αρχίζει τη χρήση του για τους σκοπούς του, 

9)  «εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 

εγκατεστηµένο στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή 

να ενεργεί εξ ονόµατός του για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων, 
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10)  «εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ένωση που 

διαθέτει όργανο µετρήσεων τρίτης χώρας στην ενωσιακή αγορά, 

11)  «διανοµέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, άλλο από 

τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιµο ένα όργανο 

µετρήσεων στην αγορά, 

12)  «οικονοµικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος, ο 

εισαγωγέας και ο διανοµέας, 

13)  «τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο µε το οποίο ορίζονται τα απαιτούµενα τεχνικά 

χαρακτηριστικά ενός οργάνου µετρήσεων, 

14)  «εναρµονισµένο πρότυπο»: εναρµονισµένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, 

15)  «διαπίστευση»: διαπίστευση όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο10 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 765/2008, 

16)  «εθνικός οργανισµός διαπίστευσης»: εθνικός οργανισµός διαπίστευσης όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 σηµείο 11 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, 
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17)  «αξιολόγηση της συµµόρφωσης»: η διαδικασία που αποδεικνύει αν ικανοποιούνται 

οι ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας σχετικά µε ένα όργανο µετρήσεων, 

18)  «οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης»: φορέας που εκτελεί δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης, περιλαµβανοµένων της βαθµονόµησης, της 

δοκιµής, της πιστοποίησης και της επιθεώρησης, 

19)  «ανάκληση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή οργάνου µετρήσεων που 

έχει ήδη καταστεί διαθέσιµο στον τελικό χρήστη, 

20) «απόσυρση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιµότητα στην 

αγορά οργάνου µετρήσεων που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασµού, 

20α)  «ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης»: κάθε νοµοθεσία της Ένωσης η οποία 

εναρµονίζει τους όρους εµπορίας των προϊόντων, 

21) «σήµανση CE»: σήµανση διά της οποίας ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το όργανο 

µετρήσεων συµµορφώνεται µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της ενωσιακής 

νοµοθεσίας εναρµόνισης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήµανσης. 

▌ 
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Άρθρο 5  

Εφαρµογή στα υποσυστήµατα 

Όταν υπάρχουν ειδικά παραρτήµατα για συγκεκριµένα όργανα, τα οποία ορίζουν τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις για υποσυστήµατα, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, τηρουµένων των 

αναλογιών, στα υποσυστήµατα αυτά. 

Τα υποσυστήµατα και τα όργανα µετρήσεων µπορούν να αξιολογηθούν ανεξάρτητα και 

ξεχωριστά, για λόγους συµµόρφωσης. 

Άρθρο 6  

Ουσιώδεις απαιτήσεις ▌ 

Το όργανο µετρήσεων πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα I 

και στο αντίστοιχο ειδικό παράρτηµα για το συγκεκριµένο όργανο. 

Τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν, εφόσον χρειάζεται για την ορθή χρήση του οργάνου, οι 

πληροφορίες που αναφέρονται στο σηµείο 9 του παραρτήµατος I ή στο αντίστοιχο ειδικό 

παράρτηµα για το συγκεκριµένο όργανο, να παρέχονται σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από 

τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το κράτος µέλος στην αγορά του οποίου 

πρόκειται να καταστεί διαθέσιµο το εν λόγω όργανο.  
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Άρθρο 7 

∆ιαθεσιµότητα στην αγορά και έναρξη χρήσης 

1. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν, επικαλούµενα λόγους που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία, τη διαθεσιµότητα στην αγορά και/ή την έναρξη της χρήσης 

οργάνου µετρήσεων που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα δέοντα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα όργανα 

µετρήσεων καθίστανται διαθέσιµα στην αγορά και/ή χρησιµοποιούνται µόνον εάν 

πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

3. Ένα κράτος µέλος δύναται να απαιτεί, για την έναρξη χρήσης ενός οργάνου 

µετρήσεων, να ανταποκρίνεται το όργανο αυτό σε διατάξεις που δικαιολογούνται 

από τις τοπικές κλιµατικές συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή, το κράτος µέλος 

επιλέγει κατάλληλα ανώτατα και κατώτατα όρια θερµοκρασίας από τον πίνακα 1 του 

παραρτήµατος 1 και µπορεί να καθορίζει συνθήκες υγρασίας (συµπύκνωση ή µη 

συµπύκνωση) και να διευκρινίζει αν ο χώρος εγκατάστασης θα είναι ανοικτός ή 

κλειστός. 

4. Όταν ορίζονται διαφορετικές κλάσεις ακριβείας για τα όργανα µετρήσεων: 
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α)  τα ειδικά παραρτήµατα για τα συγκεκριµένα όργανα, υπό τον τίτλο «Έναρξη 

χρήσης» δύνανται να καθορίζουν τις κλάσεις ακριβείας που πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένες εφαρµογές, 

β)  σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, το κράτος µέλος µπορεί να καθορίζει τις 

κλάσεις ακριβείας που πρέπει να χρησιµοποιούνται για συγκεκριµένες 

εφαρµογές στο πλαίσιο των θεσπιζόµενων κλάσεων, υπό τον όρο ότι επιτρέπει 

τη χρήση όλων των κλάσεων ακριβείας στην επικράτειά του. 

Για τους σκοπούς των στοιχείων α) ή β) µπορούν να χρησιµοποιούνται όργανα 

µετρήσεων υψηλότερης κλάσης ακριβείας, κατ’ επιλογή του ιδιοκτήτη. 

5. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν την παρουσίαση σε εµποροπανηγύρεις, εκθέσεις, 

επιδείξεις, ή παρόµοιες εκδηλώσεις, οργάνων µετρήσεων που δεν συµµορφώνονται 

µε την παρούσα οδηγία, εφόσον ορατή επισήµανση αναφέρει σαφώς την έλλειψη 

συµµόρφωσης, καθώς και το ότι τα εν λόγω όργανα δεν προσφέρονται για να 

καταστούν διαθέσιµα στην αγορά και/ή να τεθούν σε χρήση, µέχρις ότου 

συµµορφωθούν. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
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Άρθρο 8 

Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση των οργάνων µετρήσεων 

στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης τους, αυτά είναι σχεδιασµένα και 

κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

παράρτηµα Ι και στα ειδικά παραρτήµατα για τα συγκριµένα όργανα. 

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο άρθρο 19 

και διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18.  

Όταν η συµµόρφωση ενός οργάνου µετρήσεων µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας αποδεικνύεται µε τέτοια διαδικασία αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ και 

τοποθετούν τη σήµανση CE καθώς και τη συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση. 

3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

για 10 έτη, αφότου το όργανο µετρήσεων διατεθεί στην αγορά. 
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4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται οι διαδικασίες ώστε να 

διατηρείται η συµµόρφωση της εν σειρά παραγωγής προς την παρούσα οδηγία. Οι 

αλλαγές στον σχεδιασµό ή τα χαρακτηριστικά του οργάνου µετρήσεων και οι 

αλλαγές στα εναρµονισµένα πρότυπα, τα κανονιστικά έγγραφα ή άλλες τεχνικές 

προδιαγραφές µε βάση τα οποία δηλώνεται η συµµόρφωση ενός οργάνου µετρήσεων 

λαµβάνονται δεόντως υπόψη. 

Όταν κρίνεται σκόπιµο, όσον αφορά την επίδοση του οργάνου µετρήσεων, οι 

κατασκευαστές διενεργούν δειγµατοληπτικές δοκιµές στα όργανα µετρήσεων που 

έχουν καταστεί διαθέσιµα στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες και 

διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο µε τις καταγγελίες, τα µη συµµορφούµενα 

όργανα µετρήσεων και τις ανακλήσεις οργάνων µετρήσεων, και τηρούν ενήµερους 

τους διανοµείς για την εν λόγω παρακολούθηση. 

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα όργανα µετρήσεων που έχουν διαθέσει 

στην αγορά, φέρουν αριθµό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει 

την ταυτοποίησή τους ή, όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του οργάνου 

µετρήσεων, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται ▌ σε έγγραφο 

που συνοδεύει το όργανο µετρήσεων, και στη συσκευασία, εφόσον υπάρχει, 

σύµφωνα µε το σηµείο 9.2 του παραρτήµατος Ι. 
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6. Οι κατασκευαστές σηµειώνουν στο όργανο µετρήσεων το όνοµα, την 

καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους 

και την ταχυδροµική διεύθυνσή τους στην οποία µπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή 

µε αυτούς ή, όταν δεν είναι δυνατόν, ▌ σε έγγραφο που συνοδεύει το όργανο 

µετρήσεων και στη συσκευασία του, σύµφωνα µε το σηµείο 9.2 του παραρτήµατος 

Ι. Η διεύθυνση υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο επικοινωνίας µε τον 

κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα 

κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το όργανο µετρήσεων που έχουν διαθέσει στην 

αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ και από οδηγίες 

και άλλες πληροφορίες σύµφωνα µε το σηµείο 9.3 του παραρτήµατος Ι σε γλώσσα 

ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο 

κράτος µέλος. Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες καθώς και κάθε επισήµανση 

είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες. 

8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι όργανο µετρήσεων 

που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία 

λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά 

περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το όργανο µετρήσεων παρουσιάζει κίνδυνο, οι 

κατασκευαστές ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές 

αρχές των κρατών µελών στα οποία καθιστούν διαθέσιµο το όργανο µετρήσεων 

στην αγορά και παραθέτουν λεπτοµέρειες, ειδικότερα για τη µη συµµόρφωση και τα 

τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 
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9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στην αρµόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένου 

αιτήµατός της αρχής αυτής, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή όλες τις 

πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση 

του οργάνου µετρήσεων προς την παρούσα οδηγία, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή 

από την εν λόγω αρχή. Συνεργάζονται µε την αρχή αυτή κατόπιν αιτήµατος της 

τελευταίας, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι 

από τα όργανα µετρήσεων που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Άρθρο 9  

Εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι 

1. Οι κατασκευαστές µπορούν να διορίζουν, µε γραπτή εντολή, εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπο. 

Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 1 και η υποχρέωση κατάρτισης 

του τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 δεν ανατίθενται 

σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.  

2. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην 

εντολή την οποία λαµβάνει από τον κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: 
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α) να φυλάσσει τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο και να τα 

θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς για 10 έτη από τη 

διάθεση του οργάνου µετρήσεων στην αγορά, 

β) να παρέχει στην αρµόδια εθνική αρχή, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος της 

αρχής αυτής, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για 

να αποδειχθεί η συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων, 

γ) να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για 

τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα 

όργανα µετρήσεων που καλύπτει η εντολή τους. 

Άρθρο 10 

Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά µόνο συµµορφούµενα όργανα µετρήσεων. 
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2. Προτού διαθέσουν όργανο µετρήσεων στην αγορά και/ή πριν από την έναρξη 

χρήσης του, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την 

κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 

18. ∆ιασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το 

όργανο µετρήσεων φέρει την απαιτούµενη σήµανση CE και τη συµπληρωµατική 

µετρολογική σήµανση και συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης 

ΕΕ και από τα απαιτούµενα έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 

απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 6. 

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι όργανο µετρήσεων δεν 

συµµορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι 

και στα ειδικά παραρτήµατα για το συγκεκριµένο όργανο, δεν διαθέτει το όργανο 

µετρήσεων στην αγορά ούτε το θέτει σε χρήση πριν αυτό συµµορφωθεί. Επίσης, 

όταν το όργανο µετρήσεων παρουσιάζει κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενηµερώνει σχετικά 

τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

3. Οι εισαγωγείς σηµειώνουν στο όργανο µετρήσεων το όνοµα, την καταχωρισµένη 

εµπορική επωνυµία ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και την ταχυδροµική 

διεύθυνσή τους ▌ ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, ▌ σε έγγραφο που συνοδεύει το 

όργανο µετρήσεων και στη συσκευασία του, αν υπάρχει, σύµφωνα µε το σηµείο 9.2 

του παραρτήµατος Ι. Τα στοιχεία επικοινωνίας διατυπώνονται σε γλώσσα εύκολα 

κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 
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4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το όργανο µετρήσεων συνοδεύεται από οδηγίες και 

άλλες πληροφορίες σύµφωνα µε το σηµείο 9.3 του παραρτήµατος Ι σε γλώσσα 

ευκόλως κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο 

κράτος µέλος. 

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, για όσο διάστηµα το όργανο µετρήσεων βρίσκεται 

υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς του δεν θέτουν σε 

κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

παράρτηµα Ι και στα ειδικά παραρτήµατα για το συγκεκριµένο όργανο.  

6. Όταν κρίνεται σκόπιµο, όσον αφορά την επίδοση του οργάνου µετρήσεων, οι 

εισαγωγείς διενεργούν δειγµατοληπτικές δοκιµές στα όργανα µετρήσεων που έχουν 

καταστεί διαθέσιµα στην αγορά, ερευνούν και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο 

µε τις καταγγελίες, τα µη συµµορφούµενα όργανα µετρήσεων και τις ανακλήσεις 

οργάνων µετρήσεων, και τηρούν ενήµερους τους διανοµείς για οποιαδήποτε τέτοια 

παρακολούθηση. 

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όργανο µετρήσεων 

που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία 

λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά 

περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το όργανο µετρήσεων παρουσιάζει κίνδυνο, οι 

εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές 

αρχές των κρατών µελών στα οποία καθιστούν διαθέσιµο στην αγορά το όργανο 

µετρήσεων και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση και τα τυχόν 

διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 
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8. Οι εισαγωγείς τηρούν για 10 έτη από τη διάθεση του οργάνου µετρήσεων στην 

αγορά αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι 

αρµόδιες για την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος 

µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήµατός τους. 

9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου 

αιτήµατος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που 

απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση οργάνου µετρήσεων, σε έντυπη ή σε 

ηλεκτρονική µορφή, σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 

Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα όργανα 

µετρήσεων που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Άρθρο 11 

Υποχρεώσεις των διανοµέων 

1. Όταν οι διανοµείς καθιστούν διαθέσιµο στην αγορά ένα όργανο µετρήσεων και/ή το 

χρησιµοποιούν, ενεργούν µε τη δέουσα προσοχή σε σχέση µε τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 
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2. Οι διανοµείς, προτού καταστήσουν όργανο µετρήσεων διαθέσιµο στην αγορά ή/και 

πριν από την έναρξη χρήσης του τελευταίου, επαληθεύουν ότι φέρει τη σήµανση CE 

και τη συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση, ότι συνοδεύεται από τη δήλωση 

συµµόρφωσης ΕΕ, από τα απαιτούµενα έγγραφα και από τις οδηγίες και άλλες 

πληροφορίες σύµφωνα µε το σηµείο 9.3 του παραρτήµατος Ι, σε γλώσσα ευκόλως 

κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου 

πρόκειται να καταστεί διαθέσιµο ή/και να τεθεί σε λειτουργία το όργανο µετρήσεων, 

και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 

8 παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 10 παράγραφος 3 αντίστοιχα. 

Εφόσον ένας διανοµέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι ένα όργανο µετρήσεων 

δεν συµµορφώνεται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι 

και στα ειδικά παραρτήµατα για το συγκεκριµένο όργανο, τότε δεν µπορεί να 

καταστήσει το όργανο µετρήσεων διαθέσιµο στην αγορά, πριν αυτό συµµορφωθεί. 

Επιπλέον, ο διανοµέας ενηµερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα 

καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όταν το όργανο µετρήσεων παρουσιάζει 

κίνδυνο. 
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3. Οι διανοµείς εξασφαλίζουν ότι, για όσο διάστηµα το όργανο µετρήσεων βρίσκεται 

υπό την ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο 

τη συµµόρφωσή του µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι 

και στα ειδικά παραρτήµατα για το συγκεκριµένο όργανο.  

4. Οι διανοµείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ένα όργανο µετρήσεων 

που έχουν καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά ή που έχουν θέσει σε λειτουργία δεν 

συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά 

µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων, το αποσύρουν 

ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το όργανο µετρήσεων 

παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις 

αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία καθιστούν διαθέσιµο στην 

αγορά το όργανο µετρήσεων και παραθέτουν λεπτοµέρειες για τη µη συµµόρφωση 

και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν. 

5. Οι διανοµείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου 

αιτήµατός των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που 

απαιτούνται, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, για να αποδειχθεί η συµµόρφωση 

του οργάνου µετρήσεων. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές, κατόπιν αιτήµατος των 

τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι 

από τα όργανα µετρήσεων που έχουν καταστήσει διαθέσιµα στην αγορά.  
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Άρθρο 12 

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρµόζονται στους εισαγωγείς 

και στους διανοµείς 

Ένας εισαγωγέας ή διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας και συνεπώς υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύµφωνα µε το άρθρο 8, 

όταν διαθέτει όργανο µετρήσεων στην αγορά υπό την επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του ή 

τροποποιεί όργανο µετρήσεων που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που µπορεί να 

θίξει τη συµµόρφωση µε την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 13 

Ταυτοποίηση των οικονοµικών φορέων 

Οι οικονοµικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς, ▌ την 

ταυτότητα των κατωτέρω:  

α) κάθε οικονοµικού φορέα ο οποίος τους έχει προµηθεύσει όργανο µετρήσεων· 

β) κάθε οικονοµικού φορέα στον οποίο έχουν προµηθεύσει όργανο µετρήσεων. 
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Οι οικονοµικοί φορείς είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 

πρώτο εδάφιο επί 10 έτη αφότου έχουν προµηθευτεί το όργανο µετρήσεων και επί 10 έτη 

αφότου έχουν προµηθεύσει οι ίδιοι το όργανο µετρήσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  

Άρθρο 14  

Τεκµήριο συµµόρφωσης των οργάνων µετρήσεων 

1. Τα όργανα µετρήσεων που συµµορφώνονται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα ή µε 

µέρη τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµαίρεται ότι συµµορφώνονται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις 

που καθορίζονται στο παράρτηµα Ι και στα ειδικά παραρτήµατα για τα 

συγκεκριµένα όργανα και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή µέρη τους. 

2. Τα όργανα µετρήσεων που συµµορφώνονται µε µέρη των κανονιστικών εγγράφων, 

κατάλογος των οποίων έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τεκµαίρεται ότι συµµορφώνονται µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις ▌ που 

καθορίζονται στο παράρτηµα Ι και στα ειδικά παραρτήµατα για τα συγκεκριµένα 

όργανα και τις οποίες αφορούν τα εν λόγω µέρη κανονιστικών εγγράφων. 
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3. Ένας κατασκευαστής µπορεί να επιλέγει τη χρήση οποιασδήποτε τεχνικής λύσης η 

οποία είναι σύµφωνη µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτηµα 

I και στα αντίστοιχα ειδικά παραρτήµατα για τα συγκεκριµένα όργανα. Επιπλέον, 

προκειµένου να επωφεληθεί από το τεκµήριο συµµόρφωσης, πρέπει να εφαρµόζει 

σωστά τις λύσεις που αναφέρονται είτε στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα είτε 

στα κανονιστικά έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. 

4. Τα κράτη µέλη τεκµαίρουν τη συµµόρφωση µε τις κατάλληλες δοκιµές που 

αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 3 στοιχείο θ), εάν το αντίστοιχο πρόγραµµα 

δοκιµών έχει εκτελεσθεί σύµφωνα µε τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2 και 3 και εάν τα αποτελέσµατα των δοκιµών εξασφαλίζουν τη 

συµµόρφωση µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις. 

▌ 

Άρθρο 16 

∆ηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς των κανονιστικών εγγράφων  

Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, ή εξ ιδίας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή, όταν είναι 

σκόπιµο:  
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α) εντοπίζει κανονιστικά έγγραφα και σηµειώνει, σε έναν κατάλογο, τα µέρη 

τους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τις οποίες καλύπτουν και που ορίζονται 

στο παράρτηµα Ι και στα αντίστοιχα ειδικά παραρτήµατα για συγκεκριµένα 

όργανα, 

β) δηµοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς των ▌ κανονιστικών εγγράφων και του 

καταλόγου που αναφέρεται στο στοιχείο α) στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 17 

Απάλειψη των στοιχείων αναφοράς κανονιστικών εγγράφων  

1. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κανονιστικό έγγραφο, του 

οποίου τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί ή πρόκειται να δηµοσιευτούν στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς τις 

ουσιώδεις απαιτήσεις που καλύπτει και οι οποίες καθορίζονται στο παράρτηµα I και 

στα ειδικά παραρτήµατα για τα συγκεκριµένα όργανα, η Επιτροπή αποφασίζει: 

α)  να δηµοσιεύσει, να µη δηµοσιεύσει ή να δηµοσιεύσει µε περιορισµούς τα 

στοιχεία αναφοράς των κανονιστικών εγγράφων στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

β)  να διατηρήσει ή να διατηρήσει µε περιορισµούς στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς των οικείων 

κανονιστικών εγγράφων από την Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

2. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου 

λαµβάνεται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέµπει το 

άρθρο 46 παράγραφος 1α. 

3. Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου 

λαµβάνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το 

άρθρο 46 παράγραφος 2.  
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Άρθρο 18  

∆ιαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης  

Η αξιολόγηση της συµµόρφωσης του οργάνου µετρήσεων µε τις εφαρµοστέες ουσιώδεις 

απαιτήσεις διενεργείται µε την εφαρµογή, κατ’ επιλογή του κατασκευαστή, µίας από τις 

διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο ειδικό για το 

συγκεκριµένο όργανο σχετικό παράρτηµα. 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης καθορίζονται στο παράρτηµα ΙΙ. 

Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης συντάσσονται στην ή τις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος οργανισµός ο επιφορτισµένος µε τη διεξαγωγή των 

διαδικασιών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, ή σε γλώσσα αποδεκτή από τον οργανισµό 

αυτό. 

Άρθρο 19 

Τεχνικός φάκελος 

1. Ο τεχνικός φάκελος καθιστά κατανοητά τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη 

λειτουργία του οργάνου µετρήσεων και επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσής 

του µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Ο τεχνικός φάκελος είναι αρκούντως λεπτοµερής ώστε να εξασφαλίζεται η 

συµµόρφωση µε τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) ο προσδιορισµός των µετρολογικών χαρακτηριστικών, 
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β) η αναπαραγωγιµότητα των µετρολογικών επιδόσεων των παραγόµενων 

οργάνων µετρήσεων, όταν ρυθµίζονται ορθά µε χρήση των κατάλληλων προς 

τούτο µέσων, 

γ) η ακεραιότητα του οργάνου µετρήσεων. 

3. Ο τεχνικός φάκελος, στον βαθµό που έχουν σηµασία για την αξιολόγηση και την 

αναγνώριση του τύπου και/ή του οργάνου, περιλαµβάνει τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

α)  γενική περιγραφή του οργάνου µετρήσεων, 

β)  τα σχέδια και διαγράµµατα σύλληψης και κατασκευής των κατασκευαστικών 

στοιχείων, υποσυστηµάτων, κυκλωµάτων κ.λπ., 

γ)  κατασκευαστικές διαδικασίες για την εξασφάλιση συνεπούς παραγωγής, 

δ)  ανάλογα µε την περίπτωση, περιγραφή των ηλεκτρονικών συσκευών µε 

σχέδια, διαγράµµατα, διαγράµµατα ροής της λογικής και γενικές πληροφορίες 

λογισµικού που εξηγούν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους, 

ε)  τις αναγκαίες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των 

πληροφοριών που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ) και δ), καθώς και της 

λειτουργίας του οργάνου µετρήσεων, 
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στ)  κατάλογο των αναφερόµενων στο άρθρο 14 εναρµονισµένων προτύπων και/ή 

κανονιστικών εγγράφων που εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, τα στοιχεία 

αναφοράς των οποίων δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ζ)  περιγραφή των λύσεων που επέλεξε ο κατασκευαστής για να ανταποκριθεί 

στις ουσιώδεις απαιτήσεις σε περίπτωση που δεν έχουν εφαρµοσθεί τα 

εναρµονισµένα πρότυπα και/ή τα κανονιστικά έγγραφα που αναφέρονται στο 

άρθρο 14, συµπεριλαµβανοµένου καταλόγου των άλλων σχετικών τεχνικών 

προδιαγραφών που έχουν εφαρµογή, 

η)  αποτελέσµατα υπολογισµών µε παραστάσεις, εξετάσεις, κ.λπ., 

θ)  αποτελέσµατα υπολογισµών σχεδιασµού, ελέγχων κ.λπ., αποτελέσµατα 

δοκιµών, εφόσον είναι αναγκαίο, για να αποδεικνύεται ότι ο τύπος και/ή τα 

όργανα µετρήσεων συµµορφώνονται µε τα εξής: 

– τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τις δηλωνόµενες 

ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας και τις οριζόµενες περιβαλλοντικές 

διαταραχές, 

– τις προδιαγραφές αντοχής στον χρόνο για τους µετρητές αερίων, νερού, 

θερµότητας και υγρών εκτός από το νερό, 

ι)  τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ ή τα πιστοποιητικά εξέτασης σχεδιασµού 

ΕΕ, προκειµένου για όργανα µετρήσεων µέρη των οποίων είναι πανοµοιότυπα 

µε εκείνα του σχεδίου. 
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4. Ο κατασκευαστής υποδεικνύει τα σηµεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί σφραγίδες 

και σήµατα. 

5. Ο κατασκευαστής επισηµαίνει, ανάλογα µε την περίπτωση, τις προϋποθέσεις 

συµβατότητας µε διασυνδέσεις και υποσυστήµατα. 

Άρθρο 20 

∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

1. Με τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγµένα οι 

ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτηµα Ι και στα ειδικά παραρτήµατα 

για τα συγκεκριµένα όργανα. 

2. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ έχει τη δοµή υπόδειγµα της οποίας ορίζεται στο 

παράρτηµα XII Α, περιέχει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στις σχετικές ενότητες 

του παραρτήµατος ΙI ▌ και προσαρµόζεται συνεχώς στα τελευταία δεδοµένα. 

Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος µέλος στο οποίο 

διατίθεται ή έχει καταστεί διαθέσιµο στην αγορά το όργανο µετρήσεων.  

3. Όταν ένα όργανο µετρήσεων υπόκειται σε πάνω από µία πράξεις της Ένωσης που 

απαιτούν δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ, συντάσσεται µία µοναδική δήλωση 

συµµόρφωσης ΕΕ όσον αφορά όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση 

αυτή περιέχει την ταυτότητα των οικείων πράξεων της Ένωσης, 

συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων δηµοσίευσής τους.  
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4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαµβάνει 

την ευθύνη για τη συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων προς τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.  

Άρθρο 21 

Σήµανση συµµόρφωσης 

Η συµµόρφωση ενός οργάνου µετρήσεων µε την παρούσα οδηγία υποδηλώνεται από την 

παρουσία σ’ αυτό της σήµανσης CE και της συµπληρωµατικής µετρολογικής σήµανσης που 

προσδιορίζονται στο άρθρο 22. 

Άρθρο 22 

Γενικές αρχές της σήµανσης CE και της συµπληρωµατικής µετρολογικής σήµανσης 

1. Η σήµανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 765/2008. 

2. Η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση αποτελείται από το κεφαλαίο γράµµα 

«Μ» και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησής της, εγγεγραµµένα σε 

ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. Το ύψος του ορθογωνίου παραλληλογράµµου πρέπει 

να είναι ίσο µε το ύψος της σήµανσης CE.  
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2α. Οι βασικές αρχές που περιγράφονται στο άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 εφαρµόζονται κατ’ αναλογία στη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση. 

Άρθρο 23 

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήµανσης CE και της συµπληρωµατικής 

µετρολογικής σήµανσης 

1. Η σήµανση CE και η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση τοποθετείται κατά 

τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο όργανο µετρήσεων ή στην πινακίδα 

µε τα στοιχεία του κατασκευαστή. Όταν αυτό δεν είναι δυνατό ή όταν η φύση του 

οργάνου µετρήσεων δεν το επιτρέπει, η σήµανση CE τοποθετείται ▌ στα 

συνοδευτικά έγγραφα και στη συσκευασία, εφόσον υπάρχει.  

2. Όταν το όργανο µετρήσεων αποτελείται από µια σειρά διατάξεων που δεν αποτελούν 

µεν υποσυστήµατα αλλά ωστόσο λειτουργούν από κοινού, η σήµανση CE και η 

συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση τοποθετούνται στην κύρια διάταξη του 

οργάνου. 

3. Η σήµανση CE και η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση τοποθετούνται πριν 

από τη διάθεση στην αγορά του οργάνου µετρήσεων. 

4. Η σήµανση CE και η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση µπορούν να 

τοποθετούνται επί του οργάνου κατά τη διαδικασία κατασκευής, εφόσον αυτό 

δικαιολογείται. 
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5. Η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση τοποθετείται αµέσως µετά τη σήµανση 

CE.  

Τη σήµανση CE και τη συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση ακολουθεί ο 

αριθµός ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού, όταν ο οργανισµός αυτός 

εµπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής. όπως προσδιορίζεται στο 

παράρτηµα II.  

Ο αριθµός µητρώου του κοινοποιηµένου οργανισµού τοποθετείται είτε από τον ίδιο 

τον οργανισµό είτε, σύµφωνα µε τις οδηγίες του, από τον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 

Ο αριθµός ταυτοποίησης του συγκεκριµένου κοινοποιηµένου οργανισµού πρέπει να 

είναι ανεξίτηλος ή να αυτοκαταστρέφεται κατά την αφαίρεσή του. 

6. Η σήµανση CE, η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση και, όπου αρµόζει, ο 

αριθµός ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού µπορεί να συνοδεύονται 

από ▌ άλλο τυχόν σήµα που υποδεικνύει ειδικό κίνδυνο ή χρήση. 

6α. Τα κράτη µέλη βασίζονται στους υφιστάµενους µηχανισµούς για την εξασφάλιση 

της αποτελεσµατικής εφαρµογής του καθεστώτος που διέπει τη σήµανση CE, και 

λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα σε περίπτωση αθέµιτης χρήσης της εν λόγω 

σήµανσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Άρθρο 24 

Κοινοποίηση 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους 

οργανισµούς που έχουν λάβει έγκριση για την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας. ▌ 

2. Εφόσον κράτος µέλος δεν έχει εισαγάγει εθνική νοµοθεσία για τις λειτουργίες 

µέτρησης που αναφέρονται στο άρθρο 3, διατηρεί το δικαίωµα να κοινοποιήσει έναν 

οργανισµό για τις εργασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αφορούν το εν 

λόγω όργανο µετρήσεων. 

Άρθρο 25 

Κοινοποιούσες αρχές 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν µια κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για τον 

καθορισµό και τη διεξαγωγή των αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και 

κοινοποίησης των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και για την 

παρακολούθηση των κοινοποιηµένων οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένης της 

συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 30. 
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 

στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 διεξάγονται από εθνικό οργανισµό 

διαπίστευσης, κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και σύµφωνα 

µε αυτόν. 

3. Εφόσον η κοινοποιούσα αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει µε άλλο τρόπο την αξιολόγηση, 

κοινοποίηση ή παρακολούθηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε οργανισµό 

που δεν είναι κρατική οντότητα, ο οργανισµός αυτός πρέπει να είναι νοµικό 

πρόσωπο και να συµµορφώνεται, τηρουµένων των αναλογιών, προς τις απαιτήσεις 

του άρθρου 26.▌ Επιπροσθέτως, αυτός ο οργανισµός διαθέτει την υποδοµή για την 

κάλυψη των ευθυνών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. 

4. Η κοινοποιούσα αρχή αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα που 

εκτελεί ο οργανισµός που αναφέρεται στην παράγραφο 3. 

Άρθρο 26 

Απαιτήσεις σχετικές µε τις κοινοποιούσες αρχές 

1. Η σύσταση της κοινοποιούσας αρχής δεν συνεπάγεται σύγκρουση συµφερόντων µε 

τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 

2. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να 

διασφαλίζονται η αντικειµενικότητα και η αµεροληψία των δραστηριοτήτων της. 
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3. Η κοινοποιούσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε κάθε απόφαση που αφορά την 

κοινοποίηση του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης να λαµβάνεται από τα 

αρµόδια πρόσωπα που είναι άλλα από τα πρόσωπα που διεξήγαγαν την αξιολόγηση. 

4. Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει ούτε παρέχει δραστηριότητες που εκτελούνται 

από τους οργανισµούς αξιολόγησης της συµµόρφωσης ούτε προσφέρει 

συµβουλευτικές υπηρεσίες σε εµπορική ή ανταγωνιστική βάση. 

5. Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

λαµβάνει. 

6. Η κοινοποιούσα αρχή διαθέτει επαρκές προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των 

καθηκόντων της. 

Άρθρο 27 

Υποχρέωση ενηµέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές 

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την 

κοινοποίηση των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης και την παρακολούθηση των 

κοινοποιηµένων οργανισµών καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές. 

Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί αυτές τις πληροφορίες. 
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Άρθρο 28 

Απαιτήσεις για τους κοινοποιηµένους οργανισµούς 

1. Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, κάθε οργανισµός αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11. 

2. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής 

νοµοθεσίας κράτους µέλους και διαθέτει νοµική προσωπικότητα. 

3. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι ανεξάρτητος από τον οργανισµό 

ή το όργανο µετρήσεων που αξιολογεί. 

Ένας οργανισµός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελµατική οµοσπονδία 

που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συµµετέχουν στον σχεδιασµό, την 

κατασκευή, παροχή, συναρµολόγηση, χρήση ή συντήρηση των οργάνων µετρήσεων 

τα οποία αξιολογεί, µπορεί να θεωρείται οργανισµός αξιολόγησης, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία σύγκρουσης συµφερόντων είναι 

αποδεδειγµένες. 
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4. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το 

προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης δεν συµπίπτουν µε το σχεδιαστή, κατασκευαστή, προµηθευτή, 

υπεύθυνο εγκατάστασης, αγοραστή, ιδιοκτήτη, χρήστη ή συντηρητή των οργάνων 

µετρήσεων που αξιολογούν ούτε µε τον ▌ αντιπρόσωπο των ανωτέρω. Αυτό δεν 

αποκλείει τη χρήση αξιολογηµένων οργάνων µετρήσεων που είναι αναγκαία για τις 

λειτουργίες του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης ή τη χρήση των 

οργάνων µετρήσεων για προσωπικούς σκοπούς.  

Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το 

προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης δεν εµπλέκονται άµεσα στον σχεδιασµό, την παραγωγή ή την 

κατασκευή, την εµπορία, την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω 

οργάνων µετρήσεων ούτε εκπροσωπούν µέρη που εµπλέκονται στις δραστηριότητες 

αυτές. ∆εν αναλαµβάνουν καµιά δραστηριότητα που µπορεί να θίξει την ανεξάρτητη 

κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιηµένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις 

συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

Το δεύτερο εδάφιο, ωστόσο, δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών 

πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισµού για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης.  
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Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες 

των θυγατρικών ή των υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την εµπιστευτικότητα, την 

αντικειµενικότητα και την αµεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης. 

5. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις 

δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική 

ακεραιότητα και την απαιτούµενη τεχνική επάρκεια στο συγκεκριµένο τοµέα και 

οφείλουν να είναι απαλλαγµένοι από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονοµική, 

που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα των 

δραστηριοτήτων τους αυτών, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή οµάδες προσώπων που έχουν 

συµφέρον από τα αποτελέσµατα των ελέγχων. 

6. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα 

καθήκοντα τα σχετικά µε την αξιολόγηση της συµµόρφωσης που του έχουν ανατεθεί 

βάσει των διατάξεων του παραρτήµατος ΙΙ και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε 

πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισµό αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης ή εξ ονόµατός του και υπό την ευθύνη του.  

Ανά πάσα στιγµή και για κάθε διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης και για 

κάθε είδος ή κατηγορία οργάνων µετρήσεων για τα οποία είναι κοινοποιηµένος, ο 

οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης έχει στη διάθεσή του: 
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α) το αναγκαίο προσωπικό µε τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη 

πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 

β) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες διενεργείται 

η αξιολόγηση συµµόρφωσης και εξασφαλίζονται η διαφάνεια και η 

δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. ∆ιαθέτει την κατάλληλη 

πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη διάκριση µεταξύ των 

καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιηµένος οργανισµός και οιασδήποτε 

άλλης δραστηριότητας, 

γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαµβάνοντας 

υπόψη το µέγεθος µιας επιχείρησης, τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, 

τη δοµή της, τον βαθµό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας του οργάνου 

µετρήσεων και τον µαζικό ή σε σειρά χαρακτήρα της παραγωγικής 

διαδικασίας. 

Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία µέσα για την 

εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που συνδέονται µε τις 

δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο τον 

αναγκαίο εξοπλισµό ή εγκαταστάσεις. 

7. Το προσωπικό που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης διαθέτει: 
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α) πλήρη τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα 

καθήκοντα αξιολόγησης της συµµόρφωσης για τα οποία έχει κοινοποιηθεί ο 

οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 

β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές 

κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών, 

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των ουσιωδών απαιτήσεων που ορίζονται 

στο παράρτηµα Ι και στα ειδικά παραρτήµατα για συγκεκριµένα όργανα, των 

εφαρµοστέων εναρµονισµένων προτύπων και των κανονιστικών εγγράφων και 

των σχετικών διατάξεων της ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης καθώς και 

της εθνικής νοµοθεσίας, 

δ) την απαιτούµενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά, τα πρακτικά και 

τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 

8. Η αµεροληψία των οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, των διευθυντικών 

στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρµόδιο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι εγγυηµένη.  



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Οι αµοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρµόδιο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεν εξαρτώνται 

από τον αριθµό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσµατα των 

αξιολογήσεων αυτών.  

9. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, 

εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει του εθνικού δικαίου ή εάν η 

αξιολόγηση της συµµόρφωσης δεν πραγµατοποιείται υπό την άµεση ευθύνη του 

κράτους µέλους. 

10. Το προσωπικό του οργανισµού αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεσµεύεται να τηρεί 

το επαγγελµατικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που περιέρχεται σε γνώση του 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ ή 

οποιαδήποτε εκτελεστική διάταξη του εθνικού δικαίου, εξαιρουµένης της σχέσης µε 

τις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες του 

οργανισµού. Τα δικαιώµατα κυριότητας προστατεύονται. 

11. Ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης συµµετέχει στις σχετικές 

δραστηριότητες τυποποίησης και στις δραστηριότητες της οµάδας συντονισµού των 

κοινοποιηµένων οργανισµών, η οποία έχει συσταθεί δυνάµει της σχετικής ενωσιακής 

νοµοθεσίας εναρµόνισης, ή εξασφαλίζει ότι το προσωπικό που είναι αρµόδιο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συµµόρφωσης ενηµερώνεται για 

τις δραστηριότητες αυτές, και εφαρµόζει ως γενικές οδηγίες τις διοικητικές 

αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσµα των εργασιών της οµάδας 

αυτής.  
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Άρθρο 29 

Τεκµήριο συµµόρφωσης των κοινοποιηµένων οργανισµών 

Αν ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια που 

ορίζονται στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα ή σε µέρη των προτύπων αυτών, τα στοιχεία 

των οποίων έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε 

τεκµαίρεται ότι συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις του άρθρου 28, στο βαθµό που τα 

εφαρµοστέα εναρµονισµένα πρότυπα τηρούν τις απαιτήσεις αυτές. 

Άρθρο 30 

Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Όταν ο κοινοποιηµένος οργανισµός αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριµένα 

καθήκοντα που συνδέονται µε την αξιολόγηση της συµµόρφωσης ή προσφεύγει σε 

θυγατρική, εξασφαλίζει ότι ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις απαιτήσεις του 

άρθρου 28, και ενηµερώνει την κοινοποιούσα αρχή. 

2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αναλαµβάνει πλήρως την ευθύνη για τα καθήκοντα 

που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι εγκατεστηµένοι. 

3. Οι δραστηριότητες µπορούν να ανατίθενται σε υπεργολάβο ή να διεξάγονται από 

θυγατρική µόνον αφού συµφωνήσει ο πελάτης. 
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4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός τηρεί στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα 

έγγραφα σχετικά µε την αξιολόγηση των προσόντων του υπεργολάβου ή της 

θυγατρικής και σχετικά µε τις εργασίες που διεξήγαγε ο υπεργολάβος ή η θυγατρική 

δυνάµει του παραρτήµατος ΙΙ. 

Άρθρο 30α 

∆ιαπιστευµένα εσωτερικά όργανα 

1.  Ένα διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια 

δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συµµόρφωσης για την επιχείρηση της οποίας 

αποτελεί µέρος για τους σκοπούς εκτέλεσης των διαδικασιών που αναφέρονται 

στο σηµείο 2 (ενότητα A2) και στο σηµείο 5 (ενότητα Γ2) του παραρτήµατος II. 

Το όργανο αυτό αποτελεί χωριστό, ευδιάκριτο µέρος της επιχείρησης και δεν 

συµµετέχει στο σχεδιασµό, την παραγωγή, τον εφοδιασµό, την εγκατάσταση, τη 

χρήση ή τη συντήρηση των οργάνων µετρήσεων που θα αξιολογεί αυτό το όργανο. 

2.  Το διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) είναι διαπιστευµένο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, 
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β) το όργανο και το προσωπικό του έχουν αναγνωρίσιµη οργανωτική δοµή και 

µεθόδους αναφοράς εντός της επιχείρησης στην οποία ανήκουν, οι οποίες 

εξασφαλίζουν την αµεροληψία τους και την αποδεικνύουν στον σχετικό 

εθνικό οργανισµό διαπίστευσης, 

γ) το όργανο και το προσωπικό του δεν ευθύνονται για το σχεδιασµό, την 

κατασκευή, την προµήθεια, την εγκατάσταση, τη λειτουργία ή τη 

συντήρηση των οργάνων µετρήσεων που αξιολογούν και δεν εκτελούν 

δραστηριότητες που ενδέχεται να αντιβαίνουν στην ανεξαρτησία ή την 

ακεραιότητά τους σε σχέση µε τις δραστηριότητες αξιολόγησης, 

δ) το όργανο παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στην επιχείρηση στην 

οποία ανήκει. 

3.  Τα διαπιστευµένα εσωτερικά όργανα δεν κοινοποιούνται στα κράτη µέλη ή την 

Επιτροπή, αλλά οι πληροφορίες για τη διαπίστευσή τους παρέχονται από την 

επιχείρηση της οποίας αποτελούν τµήµα ή από το εθνικό όργανο διαπίστευσης 

στην κοινοποιούσα αρχή, κατόπιν αιτήµατός της αρχής αυτής. 
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Άρθρο 31 

Αίτηση για κοινοποίηση 

1. Κάθε οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης υποβάλλει αίτηση κοινοποίησης 

στην κοινοποιούσα αρχή του κράτος µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος. 

2. Η αίτηση κοινοποίησης συνοδεύεται από περιγραφή των δραστηριοτήτων 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης, της ενότητας ή των ενοτήτων αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης και του οργάνου µετρήσεων ή των οργάνων µετρήσεων για τα οποία 

ο οργανισµός ισχυρίζεται ότι διαθέτει την απαιτούµενη επάρκεια, καθώς και από 

πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από εθνικό 

οργανισµό διαπίστευσης, µε το οποίο πιστοποιείται ότι ο οργανισµός αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 28. 

3. Αν ο οργανισµός αξιολόγησης της συµµόρφωσης δεν µπορεί να προσκοµίσει 

πιστοποιητικό διαπίστευσης, τότε παρέχει στην κοινοποιούσα αρχή όλη την 

τεκµηρίωση που είναι αναγκαία για την επαλήθευση, αναγνώριση και τακτική 

παρακολούθηση της συµµόρφωσής του µε τις απαιτήσεις του άρθρου 28. 
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Άρθρο 32 

∆ιαδικασία κοινοποίησης 

1. Οι κοινοποιούσες αρχές µπορούν να κοινοποιούν µόνο τους οργανισµούς 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 28. 

2. Τους κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη µέλη, µε χρήση του 

ηλεκτρονικού µέσου κοινοποίησης που έχει δηµιουργήσει και διαχειρίζεται η 

Επιτροπή. 

3. Η εν λόγω κοινοποίηση περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε το είδος ή τα είδη 

οργάνων µετρήσεων για τα οποία έχει ορισθεί κάθε οργανισµός και, κατά 

περίπτωση, τις κλάσεις ακριβείας των οργάνων, την περιοχή µετρήσεων, την 

τεχνολογία µετρήσεων, και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό του οργάνου 

περιορίζει το πεδίο εφαρµογής της κοινοποίησης. Στην κοινοποίηση 

περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και το 

όργανο µετρήσεων ή τα όργανα µετρήσεων και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. 
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4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε πιστοποιητικό διαπίστευσης του άρθρου 31 

παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη 

µέλη την τεκµηρίωση που πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισµού αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης και τις υφιστάµενες ρυθµίσεις για να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισµός 

θα ελέγχεται τακτικά και θα εξακολουθήσει να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 28. 

5. Ο εν λόγω οργανισµός µπορεί να εκτελεί τις δραστηριότητες κοινοποιηµένου 

οργανισµού µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και τα 

άλλα κράτη µέλη εντός δύο εβδοµάδων από την κοινοποίηση, εάν χρησιµοποιείται 

πιστοποιητικό διαπίστευσης, και εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση, εάν δεν 

χρησιµοποιείται διαπίστευση.  

Μόνον υπό αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται κοινοποιηµένος ο οργανισµός για τους 

σκοπούς της παρούσας οδηγίας. 

6. Η κοινοποιούσα αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη ▌ για 

τυχόν επακόλουθες αλλαγές στην κοινοποίηση. 
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Άρθρο 33 

Αριθµοί µητρώου και κατάλογοι κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Η Επιτροπή χορηγεί αριθµό µητρώου στους κοινοποιηµένους οργανισµούς. 

Χορηγεί έναν και µόνο αριθµό, ακόµη και αν ο οργανισµός είναι κοινοποιηµένος 

βάσει διαφόρων πράξεων της Ένωσης. 

2. Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τον κατάλογο των οργανισµών που κοινοποιούνται 

δυνάµει της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των αριθµών ταυτοποίησης 

που τους έχουν χορηγηθεί και των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν 

κοινοποιηθεί.  

Η Επιτροπή µεριµνά για την ενηµέρωση του καταλόγου ▌. 
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Άρθρο 34  

Αλλαγές στην κοινοποίηση 

1. Όταν κοινοποιούσα αρχή διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι κοινοποιηµένος 

οργανισµός δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 28 ή ότι αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, αναστέλλει ή 

ανακαλεί την κοινοποίηση, κατά περίπτωση, αναλόγως της σοβαρότητας της µη 

τήρησης των απαιτήσεων ή της µη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων. Ενηµερώνει 

αµέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. 

2. Στην περίπτωση περιορισµού, αναστολής ή ανάκλησης της κοινοποίησης ή όταν ο 

κοινοποιηµένος οργανισµός παύσει τη δραστηριότητά του, το κοινοποιούν κράτος 

µέλος προβαίνει στις δέουσες ενέργειες για να εξασφαλίσει ότι τα αρχεία του 

οργανισµού αυτού τα χειρίζεται άλλος κοινοποιηµένος οργανισµός ή τα καθιστά 

διαθέσιµα στις αρµόδιες αρχές κοινοποίησης και εποπτείας της αγοράς, εφόσον το 

ζητήσουν. 
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Άρθρο 35 

Αµφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Η Επιτροπή ερευνά όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει αµφιβολίες ή 

περιέρχονται σε γνώση της αµφιβολίες για την επάρκεια κοινοποιηµένου 

οργανισµού ή για την ικανότητα αδιάλειπτης εκπλήρωσης, από κοινοποιηµένο 

οργανισµό, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που υπέχει. 

2. Το κοινοποιούν κράτος µέλος παρέχει στην Επιτροπή, εάν αυτή το ζητήσει, όλες τις 

πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολόγηση της κοινοποίησης ή την επιβεβαίωση της 

επάρκειας του εν λόγω κοινοποιηµένου οργανισµού. 

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον εµπιστευτικό χαρακτήρα όλων των ευαίσθητων 

πληροφοριών που έλαβε από τις έρευνες αυτές. 

4. Όταν η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κοινοποιηµένος οργανισµός δεν πληροί ή παύει να 

πληροί τις απαιτήσεις κοινοποίησής του, εκδίδει εκτελεστική πράξη ζητώντας από 

το κοινοποιούν κράτος µέλος ▌ να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, 

συµπεριλαµβανοµένης της ανάκλησης της κοινοποίησης, εφόσον είναι αναγκαίο. 
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H εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται σύµφωνα µε τη συµβουλευτική διαδικασία 

στην οποία παραπέµπει το άρθρο 46 παράγραφος 1α. 

Άρθρο 36 

Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιηµένων οργανισµών 

1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί διενεργούν αξιολογήσεις της συµµόρφωσης σύµφωνα 

µε τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που προβλέπονται στο παράρτηµα 

ΙΙ. 

2. Οι αξιολογήσεις συµµόρφωσης διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγονται οι 

περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονοµικούς φορείς. Οι οργανισµοί αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης ασκούν τις δραστηριότητές τους λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το 

µέγεθος µιας επιχείρησης, τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται, τη δοµή της, την 

πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιµοποιείται από τα οικεία όργανα 

µετρήσεων και τον µαζικό ή σε σειρά χαρακτήρα της διαδικασίας παραγωγής. 

Στο πλαίσιο αυτό τηρούν πάντως τον βαθµό αυστηρότητας και το επίπεδο 

προστασίας που απαιτούνται για τη συµµόρφωση των οργάνων µετρήσεων προς την 

παρούσα οδηγία.  
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3. Όταν κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι οι ουσιώδεις απαιτήσεις που 

ορίζονται στο παράρτηµα Ι ή στα αντίστοιχα εναρµονισµένα πρότυπα ή στις άλλες 

τεχνικές προδιαγραφές δεν πληρούνται από τον κατασκευαστή, τότε ζητεί από τον 

κατασκευαστή να λάβει τα ενδεδειγµένα διορθωτικά µέτρα και δεν εκδίδει 

πιστοποιητικό συµµόρφωσης.  

4. Όταν, κατά την παρακολούθηση της συµµόρφωσης µετά την έκδοση του 

πιστοποιητικού, κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώσει ότι κάποιο προϊόν δεν 

συµµορφώνεται πια, τότε απαιτεί από τον κατασκευαστή να λάβει τα απαραίτητα 

διορθωτικά µέτρα και αναστέλλει ή αποσύρει το πιστοποιητικό, εφόσον απαιτείται. 

5. Εάν δεν ληφθούν διορθωτικά µέτρα ή εάν αυτά δεν έχουν το απαιτούµενο 

αποτέλεσµα, ο κοινοποιηµένος οργανισµός περιορίζει, αναστέλλει ή ανακαλεί τυχόν 

πιστοποιητικό, κατά περίπτωση. 

Άρθρο 37  

Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιηµένων οργανισµών 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι προβλέπεται διαδικασία προσφυγής κατά αποφάσεων των 

κοινοποιηµένων οργανισµών. 
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Άρθρο 38 

Υποχρέωση ενηµέρωσης για τους κοινοποιηµένους οργανισµούς 

1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί ενηµερώνουν την κοινοποιούσα αρχή για τα εξής: 

α) απόρριψη, περιορισµό, αναστολή ή ανάκληση των πιστοποιητικών, 

β) καταστάσεις που επηρεάζουν το πεδίο εφαρµογής ή τους όρους της 

κοινοποίησης, 

γ) τυχόν αίτηµα για ενηµέρωση σχετικά µε δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, το οποίο έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 

δ) εφόσον τους ζητηθεί, για τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 

που εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής τους και για οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων διασυνοριακών δραστηριοτήτων και 

υπεργολαβιών. 

2. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί παρέχουν στους άλλους κοινοποιηµένους, δυνάµει 

της παρούσας οδηγίας, οργανισµούς που διεξάγουν παρόµοιες δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης και καλύπτουν τα ίδια όργανα µετρήσεων τις 

σχετικές πληροφορίες για ζητήµατα που αφορούν αρνητικά και, εάν τους ζητηθεί, 

θετικά αποτελέσµατα αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 
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Άρθρο 39 

Ανταλλαγή πείρας 

Η Επιτροπή µεριµνά για την οργανωµένη ανταλλαγή πείρας µεταξύ των εθνικών αρχών των 

κρατών µελών που είναι αρµόδιες για την πολιτική κοινοποίησης. 

Άρθρο 40 

Συντονισµός των κοινοποιηµένων οργανισµών 

Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι θεσµοθετείται ο κατάλληλος συντονισµός και συνεργασία 

µεταξύ των οργανισµών που κοινοποιούνται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και ότι αυτά 

λειτουργούν σωστά µε τη µορφή τοµεακής ή διατοµεακής οµάδας ή οµάδων των 

κοινοποιηµένων οργανισµών. 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι οργανισµοί τους οποίους έχουν κοινοποιήσει 

συµµετέχουν στις εργασίες της εν λόγω οµάδας ή των εν λόγω οµάδων, απευθείας ή µέσω 

διορισθέντων αντιπροσώπων.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ 

ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
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Άρθρο 41  

Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των οργάνων µετρήσεων που εισέρχονται στην 

ενωσιακή αγορά 

Για τα όργανα µετρήσεων ισχύουν το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 

Άρθρο 42  

∆ιαδικασία µεταχείρισης των οργάνων µετρήσεων που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό 

επίπεδο 

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς κράτους µέλους ▌ έχουν επαρκείς λόγους να 

πιστεύουν ότι όργανο µετρήσεων που διέπεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει 

κίνδυνο για ζητήµατα προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος που εµπίπτουν στην 

παρούσα οδηγία, τότε διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω όργανο µετρήσεων που 

καλύπτει όλες τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Για τον σκοπό αυτό, 

οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς συνεργάζονται όπως απαιτείται µε τις αρχές 

εποπτείας της αγοράς. 

Εάν, κατά την ▌ αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, οι αρχές εποπτείας 

της αγοράς διαπιστώσουν ότι το όργανο µετρήσεων δεν συµµορφώνεται προς τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν αµέσως από τον οικείο οικονοµικό φορέα 

να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες για να θέσει το όργανο 

µετρήσεων σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ή να το αποσύρει από την αγορά ή να 

το ανακαλέσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, αναλόγου προς τη φύση του 

κινδύνου, το οποίο αυτές ορίζουν. 
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Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενηµερώνουν σχετικά τον οικείο κοινοποιηµένο 

οργανισµό. 

Το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρµόζεται στα µέτρα που 

αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

2. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η µη συµµόρφωση δεν περιορίζεται 

στην εθνική επικράτεια, ενηµερώνουν την Επιτροπή και άλλα κράτη µέλη για τα 

αποτελέσµατα της αξιολόγησης και τα µέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονοµικός 

φορέας. 

3. Ο οικονοµικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα 

διορθωτικά µέτρα για όλα τα όργανα µετρήσεων που έχει καταστήσει διαθέσιµα 

στην αγορά σε όλη την Ένωση. 

4. Εάν ο σχετικός οικονοµικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήµατος που 

αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία 

διορθωτικά µέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 

προσωρινά µέτρα για να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διαθεσιµότητα του 

οργάνου µετρήσεων στην εθνική αγορά ή να αποσύρουν το όργανο µετρήσεων από 

την αγορά ή να το ανακαλέσουν. 
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Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα 

κράτη µέλη για τα µέτρα αυτά. 

5. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο 

περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για 

την ταυτοποίηση του µη συµµορφούµενου οργάνου µετρήσεων, την καταγωγή του, 

τη φύση της τυχόν µη συµµόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη 

διάρκεια των εθνικών µέτρων που ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήµατα που 

προβάλλει ο σχετικός οικονοµικός φορέας. Συγκεκριµένα, οι αρχές εποπτείας της 

αγοράς αναφέρουν σε ποιους από τους κατωτέρω λόγους οφείλεται η µη 

συµµόρφωση: 

α) το όργανο µετρήσεων δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν πτυχές 

προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος που ορίζονται στην παρούσα οδηγία ή 

β) ελλείψεις στα εναρµονισµένα πρότυπα ή στα κανονιστικά έγγραφα που 

αναφέρονται στο άρθρο 14 στα οποία βασίζεται το τεκµήριο της 

συµµόρφωσης. 

6. Τα κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους που κίνησε τη διαδικασία δυνάµει του 

παρόντος άρθρου ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για 

τα µέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες πρόσθετες πληροφορίες που έχουν 

όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων, και, σε περίπτωση 

διαφωνίας µε ▌ εθνικό µέτρο που έχει θεσπιστεί, για τις τυχόν ενστάσεις τους. 
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7. Εάν εντός τριών µηνών από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο δεν έχει διατυπωθεί ένσταση από κράτος µέλος ή από 

την Επιτροπή σε σχέση µε προσωρινό µέτρο που έχει λάβει κράτος µέλος, τότε το 

µέτρο θεωρείται δικαιολογηµένο.  

8. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται αµελλητί τα κατάλληλα περιοριστικά 

µέτρα όσον αφορά το σχετικό όργανο µετρήσεων, όπως απόσυρση του οργάνου 

µετρήσεων από την αγορά.  

Άρθρο 43  

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης 

1. Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 42 παράγραφοι 3 και 4, 

διατυπωθούν ενστάσεις για µέτρο που έχει ληφθεί από κράτος µέλος ή εάν η 

Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό µέτρο ως αντίθετο µε τη νοµοθεσία της Ένωσης, τότε 

η Επιτροπή διαβουλεύεται αµέσως µε τα κράτη µέλη και τον σχετικό οικονοµικό 

φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση του εθνικού µέτρου. Βάσει των 

αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που 

ορίζει αν το εθνικό µέτρο είναι δικαιολογηµένο. 
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Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη και την ανακοινώνει 

αµέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονοµικό φορέα ή φορείς. 

2. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο, όλα τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα 

αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το µη συµµορφούµενο όργανο µετρήσεων 

αποσύρεται από τις αγορές τους. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή 

σχετικά. Εάν το εθνικό µέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογηµένο, τότε το οικείο κράτος 

µέλος ανακαλεί το συγκεκριµένο µέτρο. 

3. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο και η µη συµµόρφωση του οργάνου 

µετρήσεων αποδίδεται σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων, που 

αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 5 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, η 

Επιτροπή εφαρµόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 του κανονισµού 

(ΕΕ) αριθ. 1025/2012.  

4. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο και η µη συµµόρφωση του οργάνου 

µετρήσεων αποδίδεται σε ελλείψεις των κανονιστικών εγγράφων που αναφέρονται 

στο άρθρο 42 παράγραφος 5 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή 

εφαρµόζει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17.  
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Άρθρο 44 

Συµµορφούµενα όργανα µετρήσεων που παρουσιάζουν κίνδυνο 

1. Όταν κράτος µέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση δυνάµει του 

άρθρου 42 παράγραφος 1, ότι όργανο µετρήσεων, αν και συµµορφώνεται µε την 

παρούσα οδηγία, εγκυµονεί κινδύνους για ζητήµατα προστασίας του δηµόσιου 

συµφέροντος, απαιτεί από τον σχετικό οικονοµικό φορέα να λάβει όλα τα δέοντα 

µέτρα για να εξασφαλίσει ότι το εν λόγω όργανο µετρήσεων, όταν διατεθεί στην 

αγορά, δεν παρουσιάζει πια τον εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει το όργανο 

µετρήσεων από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που το 

κράτος µέλος ορίζει, ανάλογης µε τη φύση του κινδύνου. 

2. Ο οικονοµικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται διορθωτικά µέτρα για όλα τα 

όργανα µετρήσεων που έχει καταστήσει διαθέσιµα στην αγορά σε όλη την Ένωση. 

3. Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη. Στην 

πληροφόρηση που παρέχει περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα στοιχεία, ιδίως τα 

στοιχεία που είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του οργάνου µετρήσεων, την 

καταγωγή του και την αλυσίδα εφοδιασµού του οργάνου µετρήσεων, τη φύση του 

σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών µέτρων που ελήφθησαν. 
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4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αµελλητί µε τα κράτη µέλη και τον σχετικό οικονοµικό 

φορέα (ή φορείς) και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών µέτρων που ελήφθησαν. 

Βάσει των αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει, µε 

εκτελεστικές πράξεις, αν το εθνικό µέτρο είναι δικαιολογηµένο και, εφόσον 

απαιτείται, προτείνει τα κατάλληλα µέτρα.  

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου εκδίδονται σύµφωνα µε τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 

παραπέµπει το άρθρο 46 παράγραφος 2. 

5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη και την ανακοινώνει 

αµέσως σε αυτά και στον σχετικό οικονοµικό φορέα ή φορείς. 
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Άρθρο 45 

Τυπική µη συµµόρφωση 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 42, όταν κράτος µέλος προβεί σε µία από τις 

κατωτέρω διαπιστώσεις, απαιτεί από τον οικείο οικονοµικό φορέα να θέσει τέλος 

στη µη συµµόρφωση: 

α) η σήµανση CE ή η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση ▌ έχει τοποθετηθεί 

κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του 

άρθρου 23 της παρούσας οδηγίας, 

β) η σήµανση CE ή η συµπληρωµατική µετρολογική σήµανση ▌ δεν έχει 

τοποθετηθεί, 

βα) ο αριθµός µητρώου του κοινοποιηµένου οργανισµού, όταν ο οργανισµός 

αυτός εµπλέκεται στο στάδιο ελέγχου της παραγωγής, έχει τεθεί κατά 

παράβαση του άρθρου 23 ή δεν έχει τεθεί, 

γ) η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ δεν συνοδεύει το όργανο µετρήσεων, 
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δ) η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά, 

(ε) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιµος είτε δεν είναι πλήρης, 

εα)  οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 6 ή στο άρθρο 10 

παράγραφος 3 λείπουν, είναι λανθασµένες ή είναι ελλιπείς, 

εβ)  δεν ικανοποιείται κάποια άλλη από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 8 ή στο άρθρο 10. 

2. Εάν η µη συµµόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο 

κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη 

διαθεσιµότητα του οργάνου µετρήσεων στην αγορά και να εξασφαλίσει ότι αυτό 

ανακαλείται ή αποσύρεται από την αγορά. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΙΣ  
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Άρθρο 46 

∆ιαδικασία επιτροπής  

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την Επιτροπή Οργάνων Μετρήσεων. Πρόκειται για 

επιτροπή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.  

1α. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 

άρθρο 4 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται το 

άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

3. Σε περίπτωση που η γνωµοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί µέσω γραπτής 

διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσµα, όταν, εντός της 

προθεσµίας έκδοσης της γνωµοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή 

το ζητήσουν τα µέλη της επιτροπής µε απλή πλειοψηφία. 
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3α. Η επιτροπή καλείται σε διαβούλευση από την Επιτροπή για κάθε ζήτηµα για το 

οποίο απαιτείται η παροχή υπηρεσιών συµβούλου από εµπειρογνώµονες του 

τοµέα, δυνάµει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 ή άλλης νοµοθεσίας της 

Ένωσης. 

Η επιτροπή δύναται επίσης να εξετάζει κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της 

παρούσας οδηγίας το οποίο τίθεται από τον πρόεδρο της ή από εκπρόσωπο 

κράτους µέλους σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό της. 

Άρθρο 47 

Τροποποιήσεις των παραρτηµάτων  

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 

48 σχετικά µε την τροποποίηση των παραρτηµάτων για συγκεκριµένα όργανα, όσον αφορά: 

α)  τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα (MPES) και τις κλάσεις ακριβείας, 

β)  τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας, 
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γ)  τις κρίσιµες τιµές µεταβολής, 

δ)  τις διαταραχές. 

Άρθρο 48 

Άσκηση της εξουσιοδότησης 

1. Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή 

υπό τους όρους του παρόντος άρθρου. 

2. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 47 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από …*. Η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα µήνες 

πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 

αυτοµάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 

το Συµβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις µήνες πριν από τη λήξη 

κάθε περιόδου. 

                                                 
*  ΕΕ: να προστεθεί η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.  
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3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 47 είναι δυνατόν να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης τερµατίζει την εξουσιοδότηση στην οποία αναφέρεται η ίδια αυτή 

απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την εποµένη της δηµοσίευσής της στην 

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε µεταγενέστερη ηµεροµηνία που 

ορίζεται σε αυτήν. ∆εν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων.  

4. Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο.  

5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάµει του άρθρου 47 τίθεται σε ισχύ 

µόνον εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο εντός δύο µηνών από την ηµέρα που η πράξη κοινοποιείται στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενηµερώσουν αµφότερα την Επιτροπή 

ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο µήνες 

κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Άρθρο 49 

Κυρώσεις 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε οικονοµικούς 

φορείς οι οποίοι παραβιάζουν διατάξεις του εθνικού δικαίου που θεσπίζονται σύµφωνα µε 

την παρούσα οδηγία, και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίζεται η επιβολή 

τους. Οι κανόνες αυτοί δύνανται να περιλαµβάνουν ποινικές κυρώσεις για σοβαρές 

παραβάσεις. 

Οι προβλεπόµενες κυρώσεις είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

▌ 

Άρθρο 50 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Τα κράτη µέλη δεν παρεµποδίζουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά και/ή την έναρξη 

χρήσης οργάνων µετρήσεων που διέπονται από την οδηγία 2004/22/EΚ και τα οποία 

συµµορφώνονται µε την παρούσα οδηγία και έχουν διατεθεί στην αγορά πριν 

από…∗. 

Τα πιστοποιητικά ▌ που εκδίδονται δυνάµει της οδηγίας 2004/22/ΕΚ ισχύουν 

σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία ▌. 

                                                 
∗∗∗∗  ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία: η εποµένη της συµπλήρωσης δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 
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2. Τα αποτελέσµατα του άρθρου 23 της οδηγίας 2004/22/ΕΚ παραµένουν σε ισχύ έως 

τις 30 Οκτωβρίου 2016. 

Άρθρο 51 

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν έως …∗ τις αναγκαίες νοµοθετικές, 

κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε το άρθρο 4 σηµεία 

6) έως 21), τα άρθρα 8 έως 11, τα άρθρα 13, 14, 15, 20 και 22, το άρθρο 23 

παράγραφοι 1, 3, 5 και 6, τα άρθρα 24 έως 45, τα άρθρα 49 και 50, καθώς και µε το 

παράρτηµα ΙΙ. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

µέτρων. 

Εφαρµόζουν τα εν λόγω µέτρα από …**. 

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τα εν λόγω µέτρα, αυτά περιέχουν παραποµπή στην 

παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 

δηµοσίευσή τους. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που 

διευκρινίζει ότι οι παραποµπές στην οδηγία που καταργείται από την παρούσα 

οδηγία, οι οποίες περιέχονται στις ισχύουσες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις, θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία. Ο τρόπος αυτής 

της αναφοράς και της διατύπωσης αυτής της δήλωσης καθορίζεται από τα κράτη 

µέλη.  

                                                 
∗∗∗∗  ΕΕ: προστίθεται η ηµεροµηνία: δύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.  
**  ΕΕ: Να προστεθεί ηµεροµηνία: η εποµένη της συµπλήρωσης δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων 

εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπει η παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 52 

Κατάργηση 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 50, η οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε µε τις πράξεις 

που εµφαίνονται στο παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος Α καταργείται µε ισχύ από τις …∗∗, µε την 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά τις προθεσµίες µεταφοράς στο 

εθνικό δίκαιο και τις ηµεροµηνίες εφαρµογής της δέσµης οδηγιών που εµφαίνονται στο 

παράρτηµα ΧΙΙΙ µέρος Β.  

Οι παραποµπές στην καταργούµενη οδηγία νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία 

και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήµατος ΧΙV. 

                                                 
∗∗∗∗∗∗∗∗  ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία: η εποµένη της συµπλήρωσης δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 
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Άρθρο 53  

Έναρξη ισχύος και εφαρµογή 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα άρθρα 1, 2 και 3, το άρθρο 4 σηµεία 1) έως 4), τα άρθρα 5, 6, 7, τα άρθρα 16 έως 19, το 

άρθρο 21, το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 4, καθώς και τα παραρτήµατα I και III έως XII 

εφαρµόζονται από …**. 

Άρθρο 54 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 

..., 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

                                                 
**  ΕΕ: να προστεθεί ηµεροµηνία: η εποµένη της συµπλήρωσης δύο ετών από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας οδηγίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Τα όργανα µετρήσεων παρέχουν υψηλό επίπεδο µετρολογικής προστασίας, έτσι ώστε κάθε 

ενδιαφερόµενος να µπορεί να εµπιστεύεται το αποτέλεσµα της µέτρησης, ενώ ο σχεδιασµός 

και η κατασκευή τους είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου από άποψη τεχνολογίας µετρήσεων 

και ασφάλειας των δεδοµένων των µετρήσεων. 

Οι ουσιώδεις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν τα όργανα µετρήσεων καθορίζονται 

κατωτέρω και συµπληρώνονται, κατά περίπτωση, από τις ειδικές απαιτήσεις για 

συγκεκριµένα όργανα των παραρτηµάτων ΙΙΙ έως ΧΙΙ τα οποία επεξηγούν ορισµένα σηµεία 

των γενικών απαιτήσεων. 

Στις λύσεις που υιοθετούνται για να ικανοποιηθούν οι ουσιώδεις απαιτήσεις, λαµβάνονται 

υπόψη η χρήση για την οποία προορίζεται το όργανο και η τυχόν αναµενόµενη κακή χρήση. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μετρητέο 

µέγεθος 

 Ως «µετρητέο µέγεθος» νοείται το συγκεκριµένο φυσικό µέγεθος που 

αποτελεί αντικείµενο µέτρησης. 

Επιδρών 

µέγεθος 

 Ως «επιδρών µέγεθος» νοείται άλλο φυσικό µέγεθος πλην του 

µετρητέου, το οποίο όµως επηρεάζει το αποτέλεσµα της µέτρησης. 

Ονοµαστικές 

συνθήκες 

λειτουργίας 

 Ως «ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας» νοούνται οι τιµές του 

µετρητέου και του επιδρώντος µεγέθους που συνθέτουν τις κανονικές 

συνθήκες λειτουργίας του οργάνου. 

∆ιαταραχή  Ένα επιδρών µέγεθος του οποίου η τιµή κείται εντός των ορίων που 

καθορίζονται στη σχετική απαίτηση αλλά εκτός των οριζόµενων 

ονοµαστικών συνθηκών λειτουργίας του οργάνου µετρήσεων. Ένα 

επιδρών µέγεθος συνιστά διαταραχή εάν, για το επιδρών αυτό 

µέγεθος, δεν ορίζονται οι ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας. 

Κρίσιµη τιµή 

µεταβολής 

 Ως «κρίσιµη τιµή µεταβολής» νοείται η τιµή στην οποία η µεταβολή 

του αποτελέσµατος της µέτρησης θεωρείται ανεπιθύµητη. 
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Υλικό µέτρο  Ως «υλικό µέτρο» νοείται µία διάταξη προοριζόµενη να αναπαράγει ή 

να παρέχει διαρκώς κατά τη χρήση της µία ή περισσότερες γνωστές 

τιµές ενός δεδοµένου φυσικού µεγέθους. 

Άµεση πώληση  Μια εµπορική συναλλαγή χαρακτηρίζεται ως άµεση πώληση, εφόσον: 

– το αποτέλεσµα της µέτρησης λαµβάνεται ως βάση για το 

καταβλητέο τίµηµα και 

– τουλάχιστον ένα από τα συναλλασσόµενα κατά τη µέτρηση 

µέρη είναι καταναλωτής είτε οποιοδήποτε άλλο µέρος που 

χρήζει ανάλογου επιπέδου προστασίας και 

– όλα τα συναλλασσόµενα µέρη αποδέχονται το αποτέλεσµα 

της µέτρησης σε αυτόν τον χρόνο και τόπο. 

 Κλιµατικά 

περιβάλλοντα 

 Τα κλιµατικά περιβάλλοντα είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες 

επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται τα όργανα µετρήσεων. Για να 

καλυφθούν οι κλιµατικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών, 

καθορίστηκε σειρά ορίων θερµοκρασίας. 

Υπηρεσία 

κοινής ωφελείας 

 Ως υπηρεσίες κοινής ωφελείας θεωρούνται οι φορείς παροχής 

ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, θερµότητας ή νερού. 
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ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ανεκτά σφάλµατα 

1.1.  Στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας και απουσία διαταραχής, το σφάλµα 

µέτρησης δεν υπερβαίνει την τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που 

καθορίζεται στις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για το συγκεκριµένο όργανο. 

Εκτός αντιθέτων διατάξεων στα ειδικά παραρτήµατα για τα συγκεκριµένα όργανα, 

το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα εκφράζεται ως δικατευθυνόµενη τιµή της 

απόκλισης από την αληθή τιµή µέτρησης. 

1.2.  Στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας και υπό την επήρεια διαταραχής, η 

απαιτούµενη επίδοση καθορίζεται στις αντίστοιχες ειδικές απαιτήσεις για το 

συγκεκριµένο όργανο. 

Όταν το όργανο προορίζεται για χρήση σε συγκεκριµένο µόνιµο συνεχές µαγνητικό 

πεδίο, η επιτρεπόµενη επίδοση κατά τη δοκιµή «πεδίο ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας µε διαµόρφωση κατά πλάτος» δεν πρέπει να υπερβαίνει το µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα. 
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1.3.  Ο κατασκευαστής καθορίζει το φυσικό, το µηχανικό και το ηλεκτροµαγνητικό 

περιβάλλον στο οποίο προορίζεται να χρησιµοποιηθεί το όργανο, την τροφοδότηση 

ισχύος και άλλα επιδρώντα µεγέθη που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την ακρίβειά 

του, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που ορίζονται στα ειδικά παραρτήµατα για 

το συγκεκριµένο όργανο. 

1.3.1.  Κλιµατικά περιβάλλοντα 

Ο κατασκευαστής ορίζει το ανώτατο και το κατώτατο όριο θερµοκρασίας από τις 

τιµές του πίνακα 1, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα παραρτήµατα III έως XII, 

και δηλώνει εάν το όργανο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί υπό συνθήκες 

συµπύκνωσης ή µη της υγρασίας, καθώς και αν το όργανο προορίζεται για ανοικτό ή 

για κλειστό χώρο. 

Πίνακας 1 

 Όρια θερµοκρασίας 

Ανώτατο όριο 

θερµοκρασίας 

30 °C 40 °C 55 °C 70 °C 

Κατώτατο όριο 

θερµοκρασίας 

5 °C – 10 °C – 25 °C – 40 °C 
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1.3.2. α)  Τα µηχανικά περιβάλλοντα κατατάσσονται στις κλάσεις M1 έως M3. 

M1  Η κλάση αυτή αφορά όργανα που χρησιµοποιούνται σε χώρους µε ασήµαντες 

δονήσεις και κρούσεις, π.χ. προκειµένου για όργανα τοποθετηµένα σε ελαφρά 

στηρίγµατα που υφίστανται αµελητέες δονήσεις και κρούσεις, µεταδιδόµενες 

από τοπικές δραστηριότητες ανατίναξης ή έµπηξης πασσάλων, από θύρες που 

κλείνουν µε πάταγο κ.λπ. 

M2  Η κλάση αυτή αφορά όργανα που χρησιµοποιούνται σε χώρους που εµφανίζουν 

σηµαντικά ή υψηλά επίπεδα δονήσεων και κρούσεων, οι οποίες µεταδίδονται π.χ. 

από µηχανήµατα και διερχόµενα οχήµατα στην περιοχή ή δίπλα σε βαριά 

µηχανήµατα, µεταφορικούς ιµάντες κ.λπ. 

M3  Η κλάση αυτή αφορά όργανα που χρησιµοποιούνται σε χώρους όπου τα επίπεδα 

δονήσεων και κρούσεων είναι υψηλά και πολύ υψηλά, π.χ. όργανα απευθείας 

στερεωµένα σε µηχανήµατα, µεταφορικούς ιµάντες κ.λπ. 

 

β)  Τα ακόλουθα επιδρώντα µεγέθη λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τα µηχανικά 

περιβάλλοντα: 

– δονήσεις, 

– µηχανικές κρούσεις. 
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1.3.3. α) Τα ηλεκτροµαγνητικά περιβάλλοντα κατατάσσονται στις κλάσεις E1, E2 ή E3, όπως 

περιγράφεται κατωτέρω, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ειδικά παραρτήµατα για 

τα συγκεκριµένα όργανα. 

E1  Η κλάση αυτή αφορά όργανα που χρησιµοποιούνται σε χώρους µε 

ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές οι οποίες αντιστοιχούν στις διαταραχές που είναι 

πιθανόν να υπάρχουν σε κατοικίες, εµπορικά καταστήµατα και ελαφρές 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

E2  Η κλάση αυτή αφορά όργανα που χρησιµοποιούνται σε χώρους µε 

ηλεκτροµαγνητικές διαταραχές οι οποίες αντιστοιχούν στις διαταραχές που είναι 

πιθανόν να υπάρχουν σε άλλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 

E3  Η κλάση αυτή αφορά όργανα που τροφοδοτούνται από τον συσσωρευτή ενός 

οχήµατος. Τα όργανα αυτά πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Ε2 καθώς 

και τις παρακάτω συµπληρωµατικές απαιτήσεις: 

– πτώσεις της τάσης λόγω της ενεργοποίησης των κυκλωµάτων του 

εκκινητή (µίζας) των κινητήρων εσωτερικής καύσης, 

– υπερτάσεις από τη µεταφορά φορτίου που συµβαίνουν στην περίπτωση 

κατά την οποία εκφορτισµένος συσσωρευτής αποσυνδεθεί ενώ 

λειτουργεί ο κινητήρας. 
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β)  Τα ακόλουθα επιδρώντα µεγέθη λαµβάνονται υπόψη µαζί µε τα 

ηλεκτροµαγνητικά περιβάλλοντα: 

– διακοπές ρεύµατος, 

– µικρές µειώσεις της τάσης, 

– στιγµιαίες υπερτάσεις στους αγωγούς τροφοδοσίας ή/και σήµατος, 

– ηλεκτροστατικές εκκενώσεις, 

– ηλεκτροµαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, 

– ηλεκτροµαγνητικά πεδία αγόµενης ραδιοσυχνότητας στους αγωγούς 

τροφοδοσίας και/ή σήµατος, 

– υπερτάσεις στους αγωγούς τροφοδοσίας και/ή σήµατος. 
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1.3.4.  Άλλα επιδρώντα µεγέθη που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ανάλογα µε την 

περίπτωση είναι: 

– διακύµανση της τάσης, 

– διακύµανση της συχνότητας του δικτύου, 

– µαγνητικά πεδία αγωγών τροφοδοσίας (εναλλασσόµενου ρεύµατος), 

– οποιοδήποτε άλλο µέγεθος που είναι πιθανόν να επηρεάσει σηµαντικά την 

ακρίβεια του οργάνου. 

1.4.  Κατά τη διεξαγωγή των δοκιµών που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία, 

εφαρµόζονται τα ακόλουθα σηµεία: 

1.4.1.  Βασικοί κανόνες για τη διεξαγωγή των δοκιµών και για τον προσδιορισµό των 

σφαλµάτων 

Οι ουσιώδεις απαιτήσεις των σηµείων 1.1 και 1.2 ελέγχονται για κάθε σχετικό 

επιδρών µέγεθος. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά σε σχετικό παράρτηµα για το 

συγκεκριµένο όργανο, οι ουσιώδεις αυτές απαιτήσεις εφαρµόζονται, όταν κάθε 

επιδρών µέγεθος ασκείται χωριστά και χωριστά αξιολογείται η επενέργειά του, ενώ 

τα υπόλοιπα επιδρώντα µεγέθη διατηρούνται σχετικώς σταθερά στην τιµή αναφοράς 

τους. 
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Οι µετρολογικές δοκιµές διεξάγονται κατά τη διάρκεια της άσκησης του επιδρώντος 

µεγέθους ή µετά από αυτήν, ανάλογα µε τις συνθήκες που αντιστοιχούν στην 

κανονική κατάσταση λειτουργίας του οργάνου τη στιγµή κατά την οποία είναι 

πιθανόν να εκδηλωθεί το εκάστοτε επιδρών µέγεθος. 

1.4.2.  Υγρασία περιβάλλοντος 

α) Ανάλογα µε το φυσικό περιβάλλον λειτουργίας, στο οποίο προορίζεται να 

χρησιµοποιείται το όργανο, ενδεχοµένως είναι κατάλληλη είτε η δοκιµή υγρής 

θερµότητας σε σταθερές συνθήκες (απουσία συµπύκνωσης) είτε η κυκλική 

δοκιµή υγρής θερµότητας (µε συµπύκνωση). 

β) Η κυκλική δοκιµή υγρής θερµότητας ενδείκνυται στις περιπτώσεις σηµαντικής 

συµπύκνωσης υδρατµών ή όταν η διείσδυση υδρατµών επιταχύνεται µέσω της 

αναπνοής. Σε συνθήκες όπου ο παράγοντας υγρασία δεν συνοδεύεται από 

συµπύκνωση, ενδείκνυται η δοκιµή υγρής θερµότητας σε σταθερές συνθήκες. 

2.  Αναπαραγωγιµότητα 

Η άσκηση του ίδιου µετρητέου µεγέθους σε διαφορετικό χώρο ή από διαφορετικό 

χρήστη, ενώ όλες οι υπόλοιπες συνθήκες παραµένουν αµετάβλητες, οδηγεί σε 

διαδοχικά αποτελέσµατα µέτρησης που συµφωνούν µεταξύ τους. Η διαφορά µεταξύ 

των αποτελεσµάτων των µετρήσεων είναι µικρή σε σύγκριση µε το µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα. 
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3.  Επαναληπτικότητα 

Η άσκηση του ίδιου µετρητέου µεγέθους στις ίδιες συνθήκες µέτρησης οδηγεί σε 

διαδοχικά αποτελέσµατα µέτρησης που συµφωνούν µεταξύ τους. Η διαφορά µεταξύ 

των αποτελεσµάτων των µετρήσεων είναι µικρή σε σύγκριση µε το µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα. 

4.  ∆ιακριτική ικανότητα και ευαισθησία 

Τα όργανα µετρήσεων είναι αρκετά ευαίσθητα, ενώ η διακριτική ικανότητα είναι 

αρκετά χαµηλή για τις µετρήσεις που προορίζονται να εκτελούν. 

5.  Αντοχή στον χρόνο 

Τα όργανα µετρήσεων είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε τα µετρολογικά χαρακτηριστικά 

τους να διατηρούνται επαρκώς σταθερά για χρονικό διάστηµα που εκτιµά ο 

κατασκευαστής, µε την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση, η συντήρηση και η χρήση 

τους είναι σύµφωνες µε τις οδηγίες του κατασκευαστή στις συνθήκες περιβάλλοντος 

στις οποίες προορίζονται να χρησιµοποιούνται. 
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6.  Αξιοπιστία 

Τα όργανα µετρήσεων είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να περιορίζουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο την επίδραση ελαττωµάτων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε 

ανακριβές αποτέλεσµα µέτρησης, εκτός εάν τα εν λόγω ελαττώµατα είναι εµφανή. 

7.  Καταλληλότητα 

7.1.  Τα όργανα µετρήσεων δεν διαθέτουν κανένα χαρακτηριστικό που θα µπορούσε να 

διευκολύνει τη δόλια χρήση τους, ενώ οι πιθανότητες ακούσιας κακής χρήσης είναι 

ελάχιστες. 

7.2.  Τα όργανα µετρήσεων είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται, 

λαµβανοµένων υπόψη των πρακτικών συνθηκών λειτουργίας, και δεν απαιτούν 

υπέρµετρη προσπάθεια από τον χρήστη για να αποδώσουν ορθά αποτελέσµατα 

µετρήσεων. 

7.3.  Τα σφάλµατα ενός οργάνου µέτρησης υπηρεσιών που παρέχουν οι επιχειρήσεις 

κοινής ωφελείας, σε ροές ή ρεύµατα εκτός του ελεγχόµενου φάσµατος, δεν πρέπει 

να είναι υπέρ το δέον µονοµερή. 
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7.4.  Σε περίπτωση όπου το όργανο µετρήσεων είναι σχεδιασµένο για τη µέτρηση τιµών 

του µετρητέου µεγέθους που παραµένουν σταθερές στο χρόνο, το όργανο δεν 

επηρεάζεται από µικρές διακυµάνσεις της τιµής του µετρητέου µεγέθους ή αντιδρά 

κατάλληλα. 

7.5.  Τα όργανα µετρήσεων είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθεκτικά και κατάλληλα 

για τις συνθήκες στις οποίες πρόκειται να χρησιµοποιούνται. 

7.6.  Ένα όργανο µετρήσεων πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο των 

µετρητικών λειτουργιών µετά τη διάθεσή του στην αγορά και την έναρξη χρήσης 

του. Εφόσον απαιτείται, ο ειδικός εξοπλισµός ή το ειδικό λογισµικό που απαιτούνται 

για τον έλεγχο αυτόν πρέπει να αποτελούν µέρος του οργάνου. Η διαδικασία δοκιµής 

πρέπει να περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. 

Όταν ένα όργανο µετρήσεων έχει συναφές λογισµικό που παρέχει άλλες λειτουργίες 

πέραν της µέτρησης, το λογισµικό που έχει µείζονα σηµασία για τα µετρολογικά 

χαρακτηριστικά πρέπει να αναγνωρίζεται και να µην επηρεάζεται πέραν του δέοντος 

από το συναφές λογισµικό. 
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8.  Προστασία από την αλλοίωση 

8.1.  Τα µετρολογικά χαρακτηριστικά των οργάνων µετρήσεων δεν επηρεάζονται µε 

κανέναν ανεπίτρεπτο τρόπο από τη σύνδεση άλλων συσκευών σε αυτά, από κανένα 

χαρακτηριστικό της συνδεδεµένης συσκευής ούτε από τυχόν αποµακρυσµένες 

συσκευές που επικοινωνούν µε το όργανο µετρήσεων. 

8.2.  Τα µηχανικά κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν καίρια σηµασία για τα 

µετρολογικά χαρακτηριστικά είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µπορούν να 

διασφαλίζονται. Τα προβλεπόµενα µέτρα ασφάλειας περιλαµβάνουν αποδεικτικά 

παρέµβασης. 

8.3.  Το λογισµικό που έχει καίρια σηµασία για τα µετρολογικά χαρακτηριστικά 

προσδιορίζεται και διασφαλίζεται. 

Τα στοιχεία ταυτότητας του λογισµικού παρέχονται εύκολα από το όργανο 

µετρήσεων. 

Τα αποδεικτικά παρέµβασης παραµένουν διαθέσιµα για εύλογο χρονικό διάστηµα. 

8.4.  Τα αποθηκευόµενα σε µνήµη ή µεταδιδόµενα δεδοµένα µετρήσεων, το λογισµικό 

που έχει καίρια σηµασία για τα µετρολογικά χαρακτηριστικά και οι σηµαντικές από 

µετρολογικής πλευράς παράµετροι προστατεύονται επαρκώς από κάθε τυχαία ή 

σκόπιµη αλλοίωση. 
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8.5.  ∆εν µπορεί να µηδενιστεί κατά τη χρήση, από τις οθόνες των οργάνων µέτρησης των 

υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, η ένδειξη της 

συνολικής παρεχόµενης ποσότητας ή η ένδειξη από την οποία συνεπάγεται η 

συνολική παρεχόµενη ποσότητα στην οποία βασίζεται εν όλω ή εν µέρει η πληρωµή. 

9.  Πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στα όργανα και πληροφορίες που πρέπει 

να τα συνοδεύουν 

9.1.  Τα όργανα µετρήσεων φέρουν τις ακόλουθες επιγραφές: 

α) το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία ή το κατατεθέν εµπορικό 

σήµα του κατασκευαστή, 

β) πληροφορίες για την ακρίβειά τους, 

και, ανάλογα µε την περίπτωση: 

γ) πληροφορίες για τις συνθήκες χρήσης, 

δ) την ικανότητα µέτρησης, 

ε) την περιοχή µέτρησης, 

στ) τη σήµανση ταυτότητας, 
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ζ) τον αριθµό του πιστοποιητικού εξέτασης του τύπου ΕΕ ή του πιστοποιητικού 

της εξέτασης EΕ του σχεδιασµού, 

η) πληροφορίες σχετικά µε το εάν οι πρόσθετες συσκευές που παρέχουν 

µετρολογικά αποτελέσµατα είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις της παρούσας 

οδηγίας περί νόµιµου µετρολογικού ελέγχου. 

9.2.  Προκειµένου για όργανα των οποίων οι διαστάσεις είναι τόσο µικρές ή η διάταξη 

τόσο ευαίσθητη, ώστε δεν είναι δυνατόν να φέρουν τις απαιτούµενες επιγραφές, οι 

σχετικές πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται µε κατάλληλο τρόπο στη θήκη του 

οργάνου και στα έγγραφα που το συνοδεύουν, τα οποία απαιτούνται από τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

9.3.  Τα όργανα συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία τους, εκτός αν 

η απλότητα του οργάνου µέτρησης καθιστά την απαίτηση αυτή περιττή. Οι 

πληροφορίες οι οποίες πρέπει να είναι ευνόητες και να περιλαµβάνουν, ανάλογα µε 

την περίπτωση: 

α) τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας, 

β) τις κλάσεις, µηχανικού και ηλεκτροµαγνητικού περιβάλλοντος, 

γ) τα ανώτατα και τα κατώτατα όρια θερµοκρασίας, αν επιτρέπεται ή όχι η 

συµπύκνωση των υδρατµών, η λειτουργία σε ανοικτό ή σε κλειστό χώρο, 
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δ) οδηγίες για την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τις επισκευές, τις επιτρεπτές 

ρυθµίσεις, 

ε) οδηγίες για την ορθή λειτουργία και τις τυχόν ειδικές συνθήκες χρήσης, 

στ) προϋποθέσεις συµβατότητας µε διεπαφές, υποσυστήµατα ή όργανα µέτρησης. 

9.4.  Οµάδες ταυτόσηµων οργάνων µέτρησης, που χρησιµοποιούνται στον ίδιο τόπο ή 

χρησιµοποιούνται για µετρήσεις από τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, δεν απαιτούν 

κατ’ ανάγκην εγχειρίδια οδηγιών για κάθε όργανο χωριστά. 

9.5.  Εκτός αντιθέτων προδιαγραφών σε ειδικό παράρτηµα για συγκεκριµένο όργανο, οι 

υποδιαιρέσεις της κλίµακας για τις µετρούµενες τιµές έχουν τη µορφή 1 × 10n, 

2 × 10n ή 5 × 10n, όπου n ακέραιος αριθµός ή µηδέν. Η µονάδα µέτρησης ή το 

σύµβολό της εµφαίνεται κοντά στην αριθµητική τιµή. 

9.6.  Τα υλικά µέτρα φέρουν ονοµαστική τιµή ή κλίµακα, συνοδευόµενη από τη µονάδα 

µέτρησης. 

9.7.  Οι χρησιµοποιούµενες µονάδες µέτρησης και τα σύµβολά τους είναι τα 

προβλεπόµενα από τις διατάξεις της νοµοθεσίας της Ένωσης περί των µονάδων 

µέτρησης και των συµβόλων τους. 
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9.8.  Όλα τα σηµεία και επιγραφές που επιβάλλουν οι απαιτήσεις είναι ευκρινή, ανεξίτηλα 

και δεν επιδέχονται παρανόηση ούτε µετατόπιση. 

10.  Ένδειξη του αποτελέσµατος 

10.1.  Η ένδειξη του αποτελέσµατος απεικονίζεται σε οθόνη ή εκτυπώνεται σε χαρτί. 

10.2.  Η ένδειξη του αποτελέσµατος είναι ευκρινής και δεν επιδέχεται παρανόηση, ενώ 

συνοδεύεται από τα αναγκαία σηµεία και επιγραφές για να αντιλαµβάνεται ο 

χρήστης τη σηµασία του αποτελέσµατος. Σε κανονικές συνθήκες χρήσης, η 

ανάγνωση της ένδειξης του αποτελέσµατος είναι ευχερής. Επιτρέπεται η εµφάνιση 

και άλλων ενδείξεων, µε την προϋπόθεση ότι δεν µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση 

µε τις ενδείξεις που ελέγχονται µετρολογικά. 

10.3.  Στην περίπτωση της εκτύπωσης των αποτελεσµάτων, τα τυπωµένα ή καταγραµµένα 

αποτελέσµατα είναι επίσης ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. 

10.4.  Τα όργανα µετρήσεων που χρησιµοποιούνται σε εµπορικές συναλλαγές άµεσης 

πώλησης είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον ώστε να δείχνουν το αποτέλεσµα της 

µέτρησης σε αµφότερα τα συναλλασσόµενα µέρη, µετά την εγκατάστασή τους για 

τον ανωτέρω σκοπό. Όταν είναι κρίσιµο στην περίπτωση άµεσης πώλησης, το τυχόν 

δελτίο που παρέχεται στον καταναλωτή από βοηθητική συσκευή η οποία δεν είναι 

σύµφωνη προς τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας πρέπει να φέρει 

κατάλληλες περιοριστικές πληροφορίες. 
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10.5.  Ανεξαρτήτως του εάν οι ενδείξεις των οργάνων µετρήσεων που χρησιµοποιούνται 

για σκοπούς µέτρησης των υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις κοινής 

ωφελείας είναι δυνατόν να διαβάζονται εξ αποστάσεως, τα όργανα αυτά πρέπει 

οπωσδήποτε να είναι εφοδιασµένα µε µετρολογικά ελεγχόµενη οθόνη η οποία είναι 

εύκολα προσπελάσιµη από τον καταναλωτή χωρίς τη χρήση εργαλείων. Η ένδειξη 

της οθόνης αυτής είναι το αποτέλεσµα µέτρησης που χρησιµεύει ως βάση για το 

καταβλητέο τίµηµα. 

11.  Περαιτέρω επεξεργασία δεδοµένων για το κλείσιµο της εµπορικής συναλλαγής 

11.1.  Τα όργανα µετρήσεων, πλην εκείνων που χρησιµοποιούνται για την παροχή 

υπηρεσιών από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, καταγράφουν σε µέσο διαρκείας το 

αποτέλεσµα κάθε µέτρησης καθώς και στοιχεία για την αναγνώριση της 

συγκεκριµένης συναλλαγής στις περιπτώσεις που: 

α) η µέτρηση δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί και 

β) το όργανο µετρήσεων προορίζεται κανονικά να χρησιµοποιείται χωρίς την 

παρουσία ενός από τα συναλλασσόµενα µέρη. 

11.2.  Επιπλέον, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της µέτρησης πρέπει να διατίθεται, εφόσον 

ζητηθεί, αποδεικτικό διαρκείας του αποτελέσµατος της µέτρησης και των στοιχείων 

που επιτρέπουν την αναγνώριση της συναλλαγής. 

12.  Αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Τα όργανα µετρήσεων είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να µπορεί να εκτιµηθεί µε 

ευχέρεια η συµµόρφωσή τους προς τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης µε την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στα σηµεία 2, 3 και 4, και βεβαιώνει και δηλώνει µε αποκλειστική του 

ευθύνη ότι τα σχετικά όργανα µετρήσεων πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτά.  

2.  Τεχνικός φάκελος 

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ο 

φάκελος αυτός επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του οργάνου µε τις 

σχετικές απαιτήσεις, και δε να συµπεριλαµβάνει κατάλληλη ανάλυση και 

αξιολόγηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις 

ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει – στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση 

― τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του οργάνου. 

3.  Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα προκειµένου η διεργασία 

κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των 

κατασκευαζόµενων οργάνων µε τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 2 

και µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 
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4.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

4.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία σε κάθε χωριστό όργανο µετρήσεων 

που ανταποκρίνεται στις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

4.2.  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την διατηρεί σε συνδυασµό µε τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 

εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα δέκα ετών από την ηµεροµηνία διάθεσης του 

οργάνου µετρήσεων στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το 

όργανο για το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 

5.  Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σηµείο 4 είναι δυνατόν να 

εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόµατός του και 

υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην εντολή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ A2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

1. Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής και οι έλεγχοι οργάνων υπό εποπτεία σε 

τυχαία χρονικά διαστήµατα είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε 

την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα 

σηµεία 2, 3, 4 και 5 και βεβαιώνει και δηλώνει µε αποκλειστική του ευθύνη ότι τα 

όργανα µετρήσεων πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται 

σ’ αυτά. 

2.  Τεχνικός φάκελος 

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ο 

τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του οργάνου 

προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίµηση του 

κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες 

απαιτήσεις και καλύπτει – στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση ― τον 

σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του οργάνου. 

3.  Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για να εξασφαλίζει τη 

συµµόρφωση των κατασκευαζόµενων οργάνων µε τον τεχνικό φάκελο που 

αναφέρεται στο σηµείο 2 και µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που 

εφαρµόζονται σ’ αυτά. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

4.  Έλεγχοι οργάνων 

Κατ’ επιλογήν του κατασκευαστή, είτε ένα διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο είτε 

κοινοποιηµένος οργανισµός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής διενεργεί ελέγχους 

των οργάνων ή αναθέτει σε τυχαία χρονικά διαστήµατα που καθορίζει ο ίδιος, 

προκειµένου να ελέγχει την ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων του οργάνου, 

λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα των οργάνων 

και την ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγµα των τελικών οργάνων 

µετρήσεων, το οποίο λαµβάνεται επιτόπου από τον οργανισµό πριν από τη διάθεσή 

τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγµένες δοκιµές, οι οποίες 

προσδιορίζονται στα σχετικά µέρη των εναρµονισµένων προτύπων και/ή 

κανονιστικών εγγράφων ▌ και/ή ισοδύναµες δοκιµές που ορίζονται σε άλλες 

σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, προκειµένου να επαληθευτεί η συµµόρφωση των 

οργάνων µε τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει σχετικό 

εναρµονισµένο πρότυπο ή κανονιστικό έγγραφο, αποφασίζει το εκάστοτε 

διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο ή κοινοποιηµένος οργανισµός ποιες κατάλληλες 

δοκιµές πρέπει να διεξαχθούν. 

Σε περίπτωση που σηµαντικός αριθµός των οργάνων του δείγµατος δεν πληροί ένα 

αποδεκτό επίπεδο ποιότητας, το διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο ή ο 

κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 

Στην περίπτωση που οι δοκιµές διεξάγονται από κοινοποιηµένο οργανισµό, ο 

κατασκευαστής δύναται να θέτει, µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού, τον 

αριθµό ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας κατασκευής. 
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5.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

5.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE, και τη συµπληρωµατική 

µετρολογική σήµανση που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία σε κάθε επιµέρους 

όργανο που ανταποκρίνεται στις εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

5.2.  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για το µοντέλο 

οργάνου και την διατηρεί µαζί µε τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών 

αρχών για χρονικό διάστηµα δέκα ετών από την ηµεροµηνία διάθεσης του 

οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το όργανο, για 

το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο 

της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί 

ότι ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο 

χρήστη. 
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6.  Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σηµείο 5 είναι δυνατόν 

να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόµατός του 

και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην 

εντολή.  

ΕΝΟΤΗΤΑ B: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ 

1. «Εξέταση τύπου ΕΕ » είναι το τµήµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, µε το οποίο ένας κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τον τεχνικό 

σχεδιασµό ενός οργάνου και επαληθεύει και βεβαιώνει ότι στον τεχνικό σχεδιασµό 

του οργάνου έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι’ 

αυτό. 

2. Η εξέταση τύπου ΕΕ είναι δυνατόν να διενεργείται µε οποιονδήποτε από τους 

ακόλουθους τρόπους: 

α)  εξέταση δείγµατος, αντιπροσωπευτικού της προγραµµατισµένης παραγωγής, 

από το πλήρες όργανο µετρήσεων (τύπος παραγωγής), 
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β)  αξιολόγηση της επάρκειας του τεχνικού σχεδιασµού του οργάνου µέσω της 

εξέτασης του τεχνικού φακέλου και των κατά το σηµείο 3 δικαιολογητικών και 

της εξέτασης δειγµάτων, αντιπροσωπευτικών της εξεταζόµενης παραγωγής, 

από ένα ή περισσότερα κρίσιµα µέρη του οργάνου (συνδυασµός τύπου 

παραγωγής και τύπου σχεδιασµού), 

γ)  αξιολόγηση της επάρκειας του τεχνικού σχεδιασµού του οργάνου µέσω της 

εξέτασης του τεχνικού φακέλου και των κατά το σηµείο 3 δικαιολογητικών, 

χωρίς εξέταση δείγµατος (τύπος σχεδιασµού). 

Για τον ενδεδειγµένο τρόπο και τα απαιτούµενα δείγµατα αποφασίζει ο 

κοινοποιηµένος οργανισµός. 

 

3. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή σε έναν 

κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του. 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται 

από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, το όνοµα και τη διεύθυνση και του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 

β) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, 
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γ) τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ο τεχνικός αυτός 

φάκελος επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του οργάνου µε τις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και περιλαµβάνει επαρκή 

ανάλυση και αξιολόγηση του κινδύνου ή των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος 

προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει, στο βαθµό που απαιτείται 

για την αξιολόγηση, τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του 

οργάνου. 

Η αίτηση περιέχει επιπλέον, κατά περίπτωση:  

δ) τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα της προγραµµατισµένης παραγωγής. Ο 

κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να ζητήσει επιπλέον δείγµατα, εφόσον 

αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράµµατος δοκιµών, 

ε) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επάρκεια της τεχνικής σχεδίασης. Τα 

εν λόγω δικαιολογητικά µνηµονεύουν όλα τα σχετικά έγγραφα που έχουν 

χρησιµοποιηθεί ιδίως στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρµοστεί πλήρως τα 

σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα και/ή τα κανονιστικά έγγραφα ▌. Τα 

δικαιολογητικά περιλαµβάνουν, όπου είναι αναγκαίο, τα αποτελέσµατα 

δοκιµών που διενεργήθηκαν σύµφωνα µε άλλες σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές από το κατάλληλο εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο 

εργαστήριο δοκιµών εξ ονόµατός του και µε ευθύνη του.  
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4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός: 

Ως προς το όργανο: 

4.1.  εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιµήσει την επάρκεια 

του τεχνικού σχεδιασµού του οργάνου. 

Ως προς τα δείγµατα: 

4.2.  επαληθεύει αν τα δείγµατα έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο 

και προσδιορίζει τα στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες 

διατάξεις των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων και/ή κανονιστικών εγγράφων ▌ 

καθώς και τα στοιχεία που έχουν σχεδιασθεί σύµφωνα µε άλλες σχετικές τεχνικές 

προδιαγραφές, 

4.3.  αναλαµβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των κατάλληλων ελέγχων και δοκιµών, για να 

εξακριβώσει εάν, εφόσον ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρµόσει τις λύσεις των 

σχετικών εναρµονισµένων προτύπων και κανονιστικών εγγράφων ▌ οι λύσεις αυτές 

εφαρµόστηκαν ορθά, 
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4.4.  διεξάγει ενδεδειγµένες έρευνες και δοκιµές, ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή 

τους, για να εξακριβώσει, στην περίπτωση που δεν εφαρµόστηκαν οι λύσεις των 

σχετικών εναρµονισµένων προτύπων, ή/και κανονιστικών εγγράφων ▌ κατά πόσον 

οι λύσεις που υιοθέτησε ο κατασκευαστής µε την εφαρµογή άλλων σχετικών 

τεχνικών προδιαγραφών πληρούν τις αντίστοιχες ουσιώδεις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας, 

4.5.  συµφωνεί µε τον κατασκευαστή τον τόπο όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις και οι 

δοκιµές. 

Ως προς τα υπόλοιπα µέρη του οργάνου µετρήσεων: 

4.6.  εξετάζει τον τεχνικό φάκελο και τα δικαιολογητικά για να εκτιµήσει την ορθότητα 

του τεχνικού σχεδιασµού των υπόλοιπων µερών του οργάνου µετρήσεων. 

5.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός συντάσσει έκθεση αξιολόγησης στην οποία 

καταγράφονται οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το σηµείο 4 

καθώς και η έκβασή τους. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, µε την επιφύλαξη των 

υποχρεώσεών του έναντι των κοινοποιουσών αρχών, δηµοσιοποιεί το περιεχόµενο 

της έκθεσης αυτής, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, µόνο µε την έγκριση του 

κατασκευαστή.  
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6.  Εφόσον ο τύπος τηρεί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ. Το εν 

λόγω πιστοποιητικό περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα 

πορίσµατα της εξέτασης, τους τυχόν όρους υπό τους οποίους ισχύει το 

πιστοποιητικό και τα απαραίτητα στοιχεία για την ταυτοποίηση του εγκεκριµένου 

τύπου. Στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ µπορούν να επισυνάπτονται ένα ή 

περισσότερα παραρτήµατα.  

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και τα παραρτήµατά του περιλαµβάνουν όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες έτσι ώστε να επιτρέπουν την αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης των κατασκευαζόµενων οργάνων µετρήσεων µε τον εξετασθέντα 

τύπο, καθώς και τον έλεγχο εν λειτουργία. Συγκεκριµένα, προκειµένου να καταστεί 

δυνατή η αξιολόγηση της συµµόρφωσης των κατασκευαζόµενων οργάνων µε τον 

εξετασθέντα τύπο όσον αφορά τη δυνατότητα αναπαραγωγής των µετρολογικών 

χαρακτηριστικών τους, εφόσον ρυθµίζονται ορθώς µε τα κατάλληλα προς τούτο 

µέσα, το πιστοποιητικό περιλαµβάνει: 

– τα µετρολογικά χαρακτηριστικά του τύπου του οργάνου, 

– τα µέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οργάνων 

(σφράγιση, αναγνώριση του λογισµικού, κλπ.), 
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– πληροφορίες για άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση των 

οργάνων και για τον έλεγχο της οπτικής εξωτερικής συµµόρφωσής τους µε τον 

τύπο, 

– εφ’ όσον απαιτείται, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την επαλήθευση των 

χαρακτηριστικών των κατασκευαζόµενων οργάνων, 

– στην περίπτωση υποσυστηµάτων, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 

την εξασφάλιση της συµβατότητας µε άλλα υποσυστήµατα ή όργανα 

µέτρησης. 

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ ισχύει για δέκα έτη από την ηµεροµηνία 

έκδοσής του και στη συνέχεια µπορεί να ανανεώνεται για περιόδους δέκα ετών κάθε 

φορά. 

Στην περίπτωση που ο τύπος δεν πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας, ο κοινοποιηµένος οργανισµός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου ΕΕ και ενηµερώνει τον αιτούντα σχετικά, αιτιολογεί δε λεπτοµερώς 

την άρνησή του. 

7. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς 

αναγνωρισµένης τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριµένος τύπος 

µπορεί να µην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και 

αποφασίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην περίπτωση 

αυτή, ο κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει τον κατασκευαστή σχετικά. 
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8. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος έχει στην 

κατοχή του τον τεχνικό φάκελο για το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, κάθε 

µετατροπή του εγκεκριµένου τύπου που ενδέχεται να επηρεάζει τη συµµόρφωση του 

οργάνου µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή προς τους όρους υπό 

τους οποίους ισχύει το εν λόγω πιστοποιητικό. Για τις µετατροπές αυτές, απαιτείται 

συµπληρωµατική έγκριση υπό µορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου ΕΕ. 

9. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός γνωστοποιεί την κοινοποιούσα αρχή του σχετικά 

µε τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΕ και/ή τις τυχόν προσθήκες πιστοποιητικών 

που έχει εκδώσει ή ανακαλέσει και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, 

περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον κατάλογο των πιστοποιητικών αυτών και/ή 

όλων των προσθηκών σε αυτές που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν 

επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο τρόπο. 

Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και οι άλλοι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν, 

ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΕ 

ή/και των προσθηκών σε αυτά. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη 

µπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισµάτων των 

ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν από τον κοινοποιηµένο οργανισµό. 
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Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης 

τύπου ΕΕ, των παραρτηµάτων του, και των προσθηκών, καθώς και τον τεχνικό 

φάκελο που υποβάλλει ο κατασκευαστής µέχρι τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού 

αυτού. 

10.  Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών αντίγραφο του 

πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των παραρτηµάτων και των προσθηκών του 

µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά. 

11. Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή µπορεί να υποβάλει την 

αίτηση που προβλέπεται στο σηµείο 3 και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στα σηµεία 8 και 10, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς 

στην εντολή.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Η «συµµόρφωση µε τον τύπο µε βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής» είναι 

το τµήµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε το οποίο ο 

κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2 και 3 

και βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων ανταποκρίνονται 

στον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 
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2.  Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε η διεργασία 

κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των 

κατασκευαζόµενων οργάνων µετρήσεων µε τον εγκεκριµένο τύπο που περιγράφεται 

στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 

που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

3.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

3.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία σε κάθε επιµέρους όργανο που 

ανταποκρίνεται στον τύπο ο οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 

ΕΕ καθώς και στις εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

3.2.   Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου για το οποίο έχει συνταχθεί.  

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 
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Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 

4. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σηµείο 3 είναι δυνατόν να 

εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόµατός του και 

υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΣΕ ΤΥΧΑΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΑ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

1. Η συµµόρφωση µε τον τύπο µε βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και η 

διενέργεια ελέγχων υπό εποπτεία σε τυχαία χρονικά διαστήµατα είναι το τµήµα µιας 

διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µε το οποίο ο κατασκευαστής 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2, 3 και 4 και 

βεβαιώνεται και δηλώνει ότι υπό την αποκλειστική ευθύνη του τα συγκεκριµένα 

όργανα µετρήσεων ανταποκρίνονται στον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που 

εφαρµόζονται σ’ αυτά. 
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2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε η διεργασία 

κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των 

κατασκευαζόµενων οργάνων µετρήσεων µε τον εγκεκριµένο τύπο που περιγράφεται 

στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 

που ισχύουν γι’ αυτά. 

3. Έλεγχοι οργάνων 

Κατ’ επιλογήν του κατασκευαστή, είτε ένα διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο είτε 

κοινοποιηµένος οργανισµός τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής αναλαµβάνει ή 

αναθέτει τη διεξαγωγή ελέγχων στα όργανα σε τυχαία χρονικά διαστήµατα που 

καθορίζονται από αυτόν, προκειµένου να ελεγχθεί η ποιότητα των εσωτερικών 

ελέγχων του οργάνου, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, την τεχνολογική 

πολυπλοκότητα των οργάνων µετρήσεων και την ποσότητα παραγωγής. Εξετάζεται 

κατάλληλο δείγµα των τελικών οργάνων µετρήσεων, το οποίο λαµβάνεται επιτόπου 

από διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο ή τον κοινοποιηµένο οργανισµό πριν από τη 

διάθεσή τους στην αγορά, και διεξάγονται οι ενδεδειγµένες δοκιµές, οι οποίες 

προσδιορίζονται στα σχετικά µέρη των εναρµονισµένων προτύπων, και/ή τα 

κανονιστικά έγγραφα ▌ ή ισοδύναµες δοκιµές που ορίζονται σε άλλες σχετικές 

τεχνικές προδιαγραφές, προκειµένου να επαληθευτεί η συµµόρφωση του οργάνου 

µε τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις 

σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.  
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Σε περίπτωση όπου το δείγµα δεν πληροί τις απαιτήσεις σύµφωνα µε ένα αποδεκτό 

επίπεδο ποιότητος, το διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο ή ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. 

Προορισµός της εφαρµοστέας διαδικασίας δειγµατοληψίας προς έγκριση είναι να 

καθοριστεί εάν η διεργασία κατασκευής του οργάνου λειτουργεί εντός αποδεκτών 

ορίων, µε σκοπό την εξασφάλιση της συµµόρφωσης του οργάνου. 

Στην περίπτωση που οι δοκιµές διεξάγονται από κοινοποιηµένο οργανισµό, ο 

κατασκευαστής δύναται να θέτει, µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού, τον 

αριθµό ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας κατασκευής. 

4. Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

4.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE, και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία σε κάθε χωριστό όργανο 

µετρήσεων που συµµορφώνεται µε τον τύπο, ο οποίος περιγράφεται στο 

πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EΕ, καθώς και στις εφαρµοστέες απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 
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4.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου για το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 

5. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σηµείο 4 είναι δυνατόν να 

εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόµατός του και 

υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην εντολή.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Η « συµµόρφωση µε τον τύπο µε βάση τη διασφάλιση ποιότητας της διεργασίας 

παραγωγής είναι το τµήµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µε το 

οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2 

και 5 και βεβαιώνεται και δηλώνει υπό την αποκλειστική του ευθύνη ότι τα 

συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων συµµορφώνονται µε τον τύπο που περιγράφεται 

στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της παραγωγής και 

της επιθεώρησης του τελικού προϊόντος και των δοκιµών για τα συγκεκριµένα 

όργανα µετρήσεων, όπως καθορίζονται στο σηµείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση 

που καθορίζεται στο σηµείο 4. 

3. Σύστηµα ποιότητας 
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3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε 

κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του όσον αφορά τα συγκεκριµένα όργανα 

µετρήσεων. 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται 

από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, το όνοµα και τη διεύθυνση και του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 

β) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, 

γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόµενη κατηγορία οργάνων, 

δ) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο του 

πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ. 
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3.2. Το σύστηµα ποιότητας διασφαλίζει την συµµόρφωση των οργάνων µετρήσεων µε 

τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 

τεκµηριώνονται, συστηµατικά και µε τάξη, και λαµβάνουν τη µορφή γραπτών 

πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήµατος ποιότητας 

επιτρέπει µια συνεπή ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και 

αρχείων ποιότητας. 

Περιλαµβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 

α) των ποιοτικών στόχων καθώς και του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των 

αρµοδιοτήτων της διοίκησης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, 

β) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής 

διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηµατικών ενεργειών που θα 

χρησιµοποιηθούν, 
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γ) των αναλύσεων και δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την 

κατασκευή καθώς και της συχνότητας µε την οποία θα διεξάγονται, 

δ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης 

και τα στοιχεία δοκιµών, τα στοιχεία βαθµονόµησης, οι εκθέσεις προσόντων 

του οικείου προσωπικού, 

ε) των µέσων µε τα οποία παρακολουθείται η επίτευξη της απαιτούµενης 

ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 

ποιότητας. 

3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει 

εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 3.2.  

O κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές 

τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές ▌ 

του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου ▌.  

Εκτός από τα µέλη µε πείρα στα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, η οµάδα 

ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση 

του σχετικού οργάνου και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις 

της νοµοθετικής πράξης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης 

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
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Η οµάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 3.1 

στοιχείο ε) για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις 

σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να πραγµατοποιεί τους απαραίτητους 

ελέγχους µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του οργάνου µε τις απαιτήσεις 

αυτές. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί 

κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 

3.5. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εγκρίνει το 

σύστηµα ποιότητας κάθε µελετώµενη τροποποίηση του συστήµατος ποιότητας. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τυχόν προτεινόµενες αλλαγές και 

αποφαίνεται αν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας εξακολουθεί να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σηµείου 3.2 ή επιβάλλεται επαναξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 
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4. Επιτήρηση µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση στους 

χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως δε: 

α) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

β) τα αρχεία ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιµών και τα στοιχεία δοκιµών, τα 

στοιχεία βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού. 

4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται 

ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και υποβάλλει 

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 
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4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός µπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιµών 

για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές, έκθεση δοκιµών. 

5.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 3.1, τον αναγνωριστικό αριθµό του 

τελευταίου σε κάθε επιµέρους όργανο µετρήσεων που ανταποκρίνεται στον τύπο, ο 

οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, καθώς και στις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

5.2.  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου για το οποίο έχει συνταχθεί. 
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Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 

▌10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά: 

α)  τον φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3.1, 

β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σηµείο 3.5, 

ως αυτή ενεκρίθη, 

γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται 

στα σηµεία 3.5, 4.3 και 4.4. 

7. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει ▌ την κοινοποιούσα αρχή του για τις 

εγκρίσεις του συστήµατος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει 

στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον 

κατάλογο των εγκρίσεων των συστηµάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, 

ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο τρόπο.  
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8. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σηµεία 3.1, 3.5, 5 και 6 

είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ 

ονόµατός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται 

λεπτοµερώς στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆1: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1. Η διασφάλιση ποιότητας της διεργασίας παραγωγής είναι το τµήµα µιας διαδικασίας 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µε το οποίο ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις 

υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2, 4 και 7 και βεβαιώνεται και δηλώνει 

υπό την αποκλειστική ευθύνη του ότι τα συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων πληρούν 

τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

2. Τεχνικός φάκελος 

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ο 

τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του οργάνου 

προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίµηση του 

(των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και 

καλύπτει – στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση ― τον σχεδιασµό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία του οργάνου. 
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3. Ο κατασκευαστής διατηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των εθνικών αρχών για 

χρονικό διάστηµα 10 ετών από την ηµεροµηνία διάθεσης του οργάνου στην αγορά. 

4. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της παραγωγής και 

της επιθεώρησης και των δοκιµών του τελικού προϊόντος για τα συγκεκριµένα 

όργανα µετρήσεων, όπως καθορίζεται στο σηµείο 5, και υπόκειται στην επιτήρηση 

που καθορίζεται στο σηµείο 6. 

5. Σύστηµα ποιότητας 

5.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε 

κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του όσον αφορά τα συγκεκριµένα όργανα 

µετρήσεων. 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται 

από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, το όνοµα και τη διεύθυνση και του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 
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β) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, 

γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόµενη κατηγορία οργάνων, 

δ) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

ε) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 2. 

5.2. Το σύστηµα ποιότητας διασφαλίζει τη συµµόρφωση των οργάνων µετρήσεων µε τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 

τεκµηριώνονται, συστηµατικά και µε τάξη, και λαµβάνουν τη µορφή γραπτών 

πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήµατος ποιότητας 

επιτρέπει µια συνεπή ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και 

αρχείων ποιότητας. 

Περιλαµβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 
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α) των ποιοτικών στόχων καθώς και του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των 

αρµοδιοτήτων της διοίκησης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, 

β) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής 

διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηµατικών ενεργειών που θα 

χρησιµοποιηθούν, 

γ) των αναλύσεων και δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την 

κατασκευή καθώς και της συχνότητας µε την οποία θα διεξάγονται, 

δ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης 

και τα στοιχεία δοκιµών, τα στοιχεία βαθµονόµησης, οι εκθέσεις προσόντων 

του αρµόδιου προσωπικού, 

ε) των µέσων µε τα οποία θα παρακολουθείται η επίτευξη της απαιτούµενης 

ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 

ποιότητας. 

5.3.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει 

εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 5.2.  
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O κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές 

τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές ▌ 

του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου ▌.  

Εκτός από τα µέλη µε πείρα στα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, η οµάδα 

ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση 

του σχετικού οργάνου και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις 

της νοµοθετικής πράξης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης 

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

Η οµάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 2 

για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να πραγµατοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους 

µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του οργάνου προς τις απαιτήσεις αυτές. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.  
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5.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί 

κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 

5.5. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εγκρίνει το 

σύστηµα ποιότητας κάθε µελετώµενη τροποποίηση του συστήµατος ποιότητας. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και 

αποφασίζει εάν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις 

απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 5.2 ή εάν χρειάζεται να γίνει νέα 

αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

6. Επιτήρηση µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 

6.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 
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6.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση στους 

χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως δε: 

α) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 2, 

γ) τα αρχεία ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιµών και τα στοιχεία δοκιµών, τα 

στοιχεία βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού. 

6.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται 

ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και υποβάλλει 

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

6.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός µπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιµών 

για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές, έκθεση δοκιµών. 
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7. Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

7.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CΕ, τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 5.1, τον αριθµό ταυτοποίησης του 

τελευταίου σε κάθε επιµέρους όργανο µετρήσεων που ανταποκρίνεται στις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

7.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου για το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 
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8. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 

▌10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά: 

α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 5.1, 

β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σηµείο 5.5, 

ως αυτή εγκρίθηκε, 

γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται 

στα σηµεία 5.5, 6.3 και 6.4. 

9. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις 

εγκρίσεις του συστήµατος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει 

στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον 

κατάλογο των εγκρίσεων των συστηµάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, 

ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο τρόπο. 

10. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σηµεία 3, 5.1, 5.5, 7 και 8 είναι 

δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ 

ονόµατός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται 

λεπτοµερώς στην εντολή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

1. Η συµµόρφωση προς τον τύπο µε βάση τη διασφάλιση ποιότητας του οργάνου είναι 

το τµήµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µε το οποίο ο 

κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2 και 5 

και βεβαιώνεται και δηλώνει υπό την αποκλειστική του ευθύνη ότι τα συγκεκριµένα 

όργανα µετρήσεων ανταποκρίνονται στον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που 

εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της επιθεώρησης του 

τελικού προϊόντος και των δοκιµών για τα συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων, όπως 

καθορίζεται στο σηµείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που καθορίζεται στο 

σηµείο 4. 

3. Σύστηµα ποιότητας 

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε 

κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του όσον αφορά τα συγκεκριµένα όργανα 

µετρήσεων. 
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Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται 

από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, το όνοµα και τη διεύθυνση και του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 

β) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, 

γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόµενη κατηγορία οργάνων, 

δ) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

ε) τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο του 

πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ. 

3.2. Το σύστηµα ποιότητας διασφαλίζει τη συµµόρφωση των οργάνων µετρήσεων µε τον 

τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
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Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 

τεκµηριώνονται, συστηµατικά και µε τάξη, και λαµβάνουν τη µορφή γραπτών 

πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήµατος ποιότητας 

επιτρέπει µια συνεπή ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και 

αρχείων ποιότητας. 

Περιλαµβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 

α) των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δοµής, των ευθυνών και των 

αρµοδιοτήτων των διοικητικών στελεχών ως προς την ποιότητα των ειδών 

πυροτεχνίας, 

β) των ελέγχων και των δοκιµών που θα διεξαχθούν µετά την κατασκευή, 

γ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης 

και τα στοιχεία δοκιµών, τα στοιχεία βαθµονόµησης, οι εκθέσεις προσόντων 

του αρµόδιου προσωπικού, 

δ) των µέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. 

3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει 

εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 3.2.  
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O κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές 

τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές ▌ 

του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου ▌.  

Εκτός από τα µέλη µε πείρα στα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, η οµάδα 

ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση 

του σχετικού οργάνου και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις 

της νοµοθετικής πράξης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης 

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

Η οµάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3.1 

στοιχείο ε) για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις 

σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να πραγµατοποιεί τους απαραίτητους 

ελέγχους µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του οργάνου µε τις απαιτήσεις 

αυτές. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

πορίσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί 

κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 
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3.5. Ο κατασκευαστής ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος έχει εγκρίνει 

το σύστηµα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του συστήµατος 

ποιότητας. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και 

αποφασίζει εάν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις 

απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 3.2 ή εάν χρειάζεται να γίνει νέα 

αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

4. Επιτήρηση µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση στους 

χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως δε: 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

α) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

β) τα αρχεία ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιµών και τα στοιχεία δοκιµών, τα 

στοιχεία βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού. 

4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται 

ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και υποβάλλει 

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός µπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιµών 

για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές, έκθεση δοκιµών. 

5. Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

5.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 3.1, τον αριθµό ταυτοποίησης του 

τελευταίου σε κάθε επιµέρους όργανο που ανταποκρίνεται στον τύπο, ο οποίος 

περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, καθώς και στις εφαρµοστέες 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 
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5.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και τη διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 10 

ετών από την ηµεροµηνία διάθεσης του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση 

συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του οργάνου για το οποίο έχει 

συνταχθεί.  

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 

6. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 

▌10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά: 

α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 3.1, 
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β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σηµείο 3.5, 

ως αυτή εγκρίθηκε, 

γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που 

αναφέρονται στα σηµεία 3.5, 4.3 και 4.4. 

7. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις 

εγκρίσεις του συστήµατος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει 

στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον 

κατάλογο των εγκρίσεων των συστηµάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, 

ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο τρόπο. 

8. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σηµεία 3.1, 3.5, 5 και 6 

είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ 

ονόµατός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται 

λεπτοµερώς στην εντολή. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ E1: ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ 

ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ 

1. Η διασφάλιση ποιότητας της επιθεώρησης και των δοκιµών του τελικού οργάνου 

είναι το τµήµα µιας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µε το οποίο ο 

κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2, 4 και 7 

και βεβαιώνεται και δηλώνει υπό την αποκλειστική ευθύνη του ότι τα συγκεκριµένα 

όργανα µετρήσεων πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται 

σ’ αυτά. 

2. Τεχνικός φάκελος 

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ο 

τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του οργάνου 

προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίµηση των 

κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει – 

στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση ― τον σχεδιασµό, την κατασκευή και 

τη λειτουργία του οργάνου. 

3. Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών 

αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά. 
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4. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της επιθεώρησης και 

των δοκιµών του τελικού προϊόντος για τα συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων, όπως 

καθορίζεται στο σηµείο 5, και υπόκειται στην επιτήρηση που καθορίζεται στο 

σηµείο 6. 

5. Σύστηµα ποιότητας 

5.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητάς του σε 

κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του όσον αφορά τα συγκεκριµένα όργανα 

µετρήσεων. 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται 

από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, το όνοµα και τη διεύθυνση και του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 

β) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, 

γ) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόµενη κατηγορία οργάνων, 
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δ) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

ε) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 2. 

5.2. Το σύστηµα ποιότητας διασφαλίζει τη συµµόρφωση των οργάνων µετρήσεων µε τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 

τεκµηριώνονται, συστηµατικά και µε τάξη, και λαµβάνουν τη µορφή γραπτών 

πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος του συστήµατος ποιότητας 

επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων ποιότητας, των σχεδίων, των 

εγχειριδίων και των φακέλων ποιότητας. 

Περιλαµβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 

α) των ποιοτικών στόχων καθώς και του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των 

αρµοδιοτήτων της διοίκησης όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, 

β) των ελέγχων και των δοκιµών που θα διεξαχθούν µετά την κατασκευή, 
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γ) των αρχείων καταχώρισης στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης 

και τα στοιχεία δοκιµών, τα στοιχεία βαθµονόµησης, οι εκθέσεις προσόντων 

του οικείου προσωπικού, 

δ) των µέσων παρακολούθησης που καθιστούν δυνατό τον έλεγχο της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. 

5.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει 

εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 5.2.  

O κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές 

τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές ▌ 

του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου ▌.  

Εκτός από τα µέλη µε πείρα στα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, η οµάδα 

ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση 

του σχετικού οργάνου και της τεχνολογίας του και γνωρίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις 

της νοµοθετικής πράξης. Η διαδικασία ελέγχου περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης 

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

Η οµάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 2 

για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να προσδιορίζει τις σχετικές 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να πραγµατοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους 

µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του οργάνου προς τις απαιτήσεις αυτές. 
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Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

5.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί 

κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 

5.5. Ο κατασκευαστής ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος έχει εγκρίνει 

το σύστηµα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του συστήµατος 

ποιότητας. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και 

αποφασίζει εάν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις 

απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 5.2 ή εάν χρειάζεται να γίνει νέα 

αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

6. Επιτήρηση µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 
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6.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 

6.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση στους 

χώρους κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της 

αξιολόγησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως δε: 

α) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

β) τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 2, 

γ) τα αρχεία ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιµών και τα στοιχεία δοκιµών, τα 

στοιχεία βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του οικείου προσωπικού. 

6.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται 

ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και υποβάλλει 

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 
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6.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός µπορεί, εν ανάγκη, να αναλάβει ή να αναθέσει τη διεξαγωγή δοκιµών 

για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν 

πραγµατοποιήθηκαν δοκιµές, έκθεση δοκιµών. 

7. Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

7.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CΕ, τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 5.1, τον αριθµό ταυτοποίησης του 

τελευταίου σε κάθε επιµέρους όργανο µετρήσεων που ανταποκρίνεται στις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

7.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου για το οποίο έχει συνταχθεί. 
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Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 

8. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 

▌10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά: 

α) τον φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 5.1, 

β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σηµείο 5.5, 

ως αυτή εγκρίθηκε, 

γ) τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται 

στα σηµεία 5.5, 6.3 και 6.4. 
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9. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις 

εγκρίσεις του συστήµατος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει 

στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον 

κατάλογο των εγκρίσεων των συστηµάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, 

ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο τρόπο. 

10. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σηµεία 3, 5.1, 5.5, 7 και 8 

είναι δυνατόν να εκπληρώνονται, εξ ονόµατός του και υπ’ ευθύνη του, από τον 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς 

στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΠΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1. Η συµµόρφωση µε τον τύπο µε βάση την επαλήθευση προϊόντων είναι το τµήµα 

µιας διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης, µε το οποίο ο κατασκευαστής 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2, 5.1 και 6 και 

βεβαιώνεται και δηλώνει υπό την αποκλειστική του ευθύνη ότι τα συγκεκριµένα 

όργανα µετρήσεων που υπόκεινται στις διατάξεις του σηµείου 3 ανταποκρίνονται 

στον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 
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2. Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα ώστε η διεργασία 

κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των 

κατασκευαζόµενων οργάνων µετρήσεων µε τον εγκεκριµένο τύπο που περιγράφεται 

στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 

που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

3. Επαλήθευση 

Ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διεξάγει τις 

ενδεδειγµένες έρευνες και δοκιµές ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή τους για να 

επαληθεύσει τη συµµόρφωση των οργάνων µε τον τύπο που περιγράφεται στο 

πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας. 

Οι έρευνες και δοκιµές για την επαλήθευση της συµµόρφωσης των οργάνων 

µετρήσεων µε τις κατάλληλες απαιτήσεις συνίστανται, κατ’ επιλογή του 

κατασκευαστή, είτε σε εξέταση και δοκιµή κάθε οργάνου, όπως καθορίζεται στο 

σηµείο 4, είτε σε εξέταση και δοκιµή των οργάνων µετρήσεων µε στατιστική 

µέθοδο, όπως καθορίζεται στο σηµείο 5. 

4. Εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε εξέταση και δοκιµή κάθε οργάνου 
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4.1. Εξετάζονται όλα τα όργανα µετρήσεων το καθένα χωριστά και υποβάλλονται στις 

κατάλληλες δοκιµές, που καθορίζονται στο σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο ή 

πρότυπα και/ή κανονιστικά έγγραφα ▌ ή σε ισοδύναµες δοκιµές όπως ορίζονται σε 

άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, για να εξακριβωθεί η συµµόρφωσή τους µε 

τον εγκεκριµένο τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και 

µε τις κατάλληλες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.  

Εάν δεν υπάρχει εναρµονισµένο πρότυπο ή κανονιστικό έγγραφο, αποφασίζει ο 

εκάστοτε κοινοποιηµένος οργανισµός ποιες κατάλληλες δοκιµές πρέπει να 

διεξαχθούν. 

4.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς τους 

ελέγχους και τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να 

τοποθετηθεί µε ευθύνη του ο αριθµός µητρώου του σε κάθε εγκεκριµένο όργανο. 

Ο κατασκευαστής θέτει τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης στη διάθεση των εθνικών 

αρχών για σκοπούς επιθεώρησης επί 10 έτη από τη διάθεση στην αγορά του 

οργάνου. 

5. Στατιστική εξακρίβωση της συµµόρφωσης 
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5.1. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διεργασία κατασκευής 

και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν την οµοιογένεια κάθε παραγόµενης 

παρτίδας, και προσκοµίζει τα όργανα µετρήσεων προς εξακρίβωση µε τη µορφή 

οµοιογενών παρτίδων. 

5.2. Από κάθε παρτίδα λαµβάνεται τυχαίο δείγµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

σηµείου 5.3. Εξετάζονται όλα τα όργανα µετρήσεων του δείγµατος το καθένα 

χωριστά και υποβάλλονται στις κατάλληλες δοκιµές, που καθορίζονται στο σχετικό 

εναρµονισµένο πρότυπο ή πρότυπα και/ή κανονιστικό έγγραφο ή έγγραφα και/ή σε 

ισοδύναµες δοκιµές που καθορίζονται σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, για 

να εξακριβωθεί η συµµόρφωσή τους µε τον τύπο που περιγράφεται στο 

πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας, καθώς και για να κριθεί η αποδοχή ή η απόρριψη της παρτίδας. 

Εάν δεν υπάρχει εναρµονισµένο πρότυπο ή κανονιστικό έγγραφο, αποφασίζει ο 

εκάστοτε κοινοποιηµένος οργανισµός ποιες κατάλληλες δοκιµές πρέπει να 

διεξαχθούν. 

5.3. Η στατιστική διαδικασία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Ο στατιστικός έλεγχος βασίζεται σε χαρακτηριστικά των οργάνων. Το σύστηµα 

δειγµατοληψίας εξασφαλίζει: 
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α) ποιοτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε πιθανότητα αποδοχής 95% µε ποσοστό µη 

συµµόρφωσης µικρότερο του 1%, 

β) οριακή ποιότητα που αντιστοιχεί σε πιθανότητα αποδοχής 5% µε ποσοστό µη 

συµµόρφωσης µικρότερο του 7%. 

5.4. Εάν η παρτίδα γίνει αποδεκτή, θεωρείται ότι εγκρίνονται όλα τα όργανα µετρήσεων 

της παρτίδας, εκτός από τα όργανα µετρήσεων του δείγµατος για τα οποία τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών δεν ήταν ικανοποιητικά. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς τους 

ελέγχους και τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να 

τοποθετηθεί µε ευθύνη του ο αριθµός µητρώου του σε κάθε εγκεκριµένο όργανο. 

Ο κατασκευαστής φυλάσσει τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης για να τα επιδεικνύει 

στις εθνικές αρχές για χρονικό διάστηµα 10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην 

αγορά. 

5.5.  Εάν η παρτίδα απορρίπτεται, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα 

ενδεδειγµένα µέτρα για να µην διατεθεί στην αγορά η συγκεκριµένη παρτίδα. Σε 

περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να 

αναστέλλει τη στατιστική εξακρίβωση και να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα. 
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6.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

6.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 3, τον αναγνωριστικό αριθµό του 

τελευταίου σε κάθε επιµέρους όργανο που συµµορφώνεται µε τον εγκεκριµένο τύπο, 

ο οποίος περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, καθώς και πληροί τις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

6.2.  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου για το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 
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Εφόσον ο κοινοποιηµένος οργανισµός που αναφέρεται στο σηµείο 3 συµφωνεί, και 

υπό την ευθύνη του, δύναται και ο κατασκευαστής να θέτει τον αριθµό 

ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού. 

7.   Εάν ο κοινοποιηµένος οργανισµός συµφωνεί, και υπ’ ευθύνη του, ο κατασκευαστής 

δύναται να θέτει τον αριθµό ταυτοποίησης του τελευταίου στα όργανα µετρήσεων 

κατά τη διεργασία κατασκευής. 

8.  Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόµατός του και υπό την ευθύνη του, υπό 

την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην εντολή. Εξουσιοδοτηµένος 

αντιπρόσωπος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται 

στα σηµεία 2 και 5.1. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ1: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

1.   Συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση προϊόντων είναι η διαδικασία αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης, µε την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στα σηµεία 2, 3, 6.1 και 7 και διασφαλίζει και δηλώνει υπό την 

αποκλειστική του ευθύνη ότι τα συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων που υπόκεινται 

στις διατάξεις του σηµείου 4 συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

2.  Τεχνικός φάκελος 

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ο 

τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του οργάνου 

προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίµηση του 

(των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και 

καλύπτει – στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση ― τον σχεδιασµό, την 

κατασκευή και τη λειτουργία του οργάνου. 
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Ο κατασκευαστής θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών 

αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά. 

3.  Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαιτούµενα µέτρα, έτσι ώστε η διεργασία 

κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση των 

κατασκευαζόµενων οργάνων µετρήσεων µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 

4.  Επαλήθευση 

Ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διεξάγει τις 

ενδεδειγµένες έρευνες και δοκιµές ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή τους για να 

επαληθεύσει την συµµόρφωση των οργάνων µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας.  

Οι έρευνες και δοκιµές για την επαλήθευση της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις 

συνίστανται, κατ’ επιλογή του κατασκευαστή, είτε σε εξέταση και δοκιµή κάθε 

οργάνου, όπως καθορίζεται στο σηµείο 6, είτε σε εξέταση και δοκιµή των οργάνων 

µετρήσεων µε στατιστική µέθοδο, όπως καθορίζεται στο σηµείο 6. 
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5.  Εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε εξέταση και δοκιµή κάθε οργάνου 

5.1.  Εξετάζονται όλα τα όργανα µετρήσεων το καθένα χωριστά και υποβάλλονται στις 

κατάλληλες δοκιµές, που καθορίζονται στα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα και/ή 

κανονιστικά έγγραφα ▌ και/ή σε ισοδύναµες δοκιµές που καθορίζονται σε άλλες 

σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, για να εξακριβωθεί η συµµόρφωσή τους µε τις 

απαιτήσεις που ισχύουν γι’ αυτά. Εάν δεν υπάρχει εναρµονισµένο πρότυπο ή 

κανονιστικό έγγραφο ▌ αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιηµένος οργανισµός ποιες 

κατάλληλες δοκιµές πρέπει να διεξαχθούν.  

5.2.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς τους 

ελέγχους και τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να 

τοποθετηθεί µε ευθύνη του ο αριθµός µητρώου του σε κάθε εγκεκριµένο όργανο. 

Ο κατασκευαστής φυλάσσει τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης για να τα επιδεικνύει 

στις εθνικές αρχές για χρονικό διάστηµα 10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην 

αγορά. 

6.  Στατιστική εξακρίβωση της συµµόρφωσης 
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6.1.  Ο κατασκευαστής έχει λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα, ώστε η διεργασία 

κατασκευής να εξασφαλίζει την οµοιογένεια κάθε παραγόµενης παρτίδας, και 

προσκοµίζει τα όργανα µετρήσεων που κατασκευάζει προς εξακρίβωση υπό µορφή 

οµοιογενών παρτίδων. 

6.2.  Από κάθε παρτίδα λαµβάνεται τυχαίο δείγµα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

σηµείου 6.4.  

6.3.  Εξετάζονται όλα τα όργανα µετρήσεων του δείγµατος το καθένα χωριστά και 

διεξάγονται κατάλληλες δοκιµές, που καθορίζονται στα σχετικά εναρµονισµένα 

πρότυπα και/ή κανονιστικά έγγραφα ▌ και/ή σε ισοδύναµες δοκιµές όπως ορίζονται 

σε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτά και να κριθεί η αποδοχή ή η 

απόρριψη της παρτίδας. Εάν δεν υπάρχει εναρµονισµένο πρότυπο ή κανονιστικό 

έγγραφο ▌, αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιηµένος οργανισµός ποιες κατάλληλες 

δοκιµές πρέπει να διεξαχθούν.  

6.4.  Η στατιστική διαδικασία πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

Ο στατιστικός έλεγχος βασίζεται σε χαρακτηριστικά των οργάνων. Το σύστηµα 

δειγµατοληψίας εξασφαλίζει: 
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α) ποιοτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε πιθανότητα αποδοχής 95% µε ποσοστό µη 

συµµόρφωσης µικρότερο του 1%, 

β) οριακή ποιότητα που αντιστοιχεί σε πιθανότητα αποδοχής 5% µε ποσοστό µη 

συµµόρφωσης µικρότερο του 7%. 

6.5.  Εάν η παρτίδα γίνει αποδεκτή, θεωρείται ότι εγκρίνονται όλα τα όργανα µετρήσεων 

της παρτίδας, εκτός από τα όργανα µετρήσεων του δείγµατος για τα οποία τα 

αποτελέσµατα των δοκιµών δεν ήταν ικανοποιητικά. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός χορηγεί πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς τους 

ελέγχους και τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί και τοποθετεί ή φροντίζει να 

τοποθετηθεί µε ευθύνη του ο αριθµός µητρώου του σε κάθε εγκεκριµένο όργανο. 

Ο κατασκευαστής φυλάσσει τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης για να τα επιδεικνύει 

στις εθνικές αρχές για χρονικό διάστηµα 10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην 

αγορά. 

Εάν η παρτίδα απορρίπτεται, ο κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα 

ενδεδειγµένα µέτρα για να µην διατεθεί στην αγορά η συγκεκριµένη παρτίδα. Σε 

περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να 

αναστέλλει τη στατιστική εξακρίβωση και να λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

7.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

7.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CΕ και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 4, τον αριθµό ταυτοποίησης του τελευταίου 

σε κάθε επιµέρους όργανο µετρήσεων που ανταποκρίνεται στις εφαρµοστέες 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

7.2.  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου για το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 
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Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα µετρήσεων στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο 

χρήστη. 

Εφόσον ο κοινοποιηµένος οργανισµός που αναφέρεται στο σηµείο 5 συµφωνεί, και 

υπό την ευθύνη του, δύναται και ο κατασκευαστής να θέτει τον αριθµό 

ταυτοποίησης του κοινοποιηµένου οργανισµού στα όργανα µετρήσεων. 

8.   Εάν ο κοινοποιηµένος οργανισµός συµφωνεί, και υπ’ ευθύνη του, ο κατασκευαστής 

δύναται να θέτει τον αριθµό ταυτοποίησης του τελευταίου στα όργανα µετρήσεων 

κατά τη διεργασία κατασκευής. 

9.  Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόµατός του και υπό την ευθύνη του, υπό 

την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην εντολή. Ο εξουσιοδοτηµένος 

αντιπρόσωπος µπορεί να µην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που 

καθορίζονται στο σηµείο 2 πρώτο εδάφιο, στο σηµείο 3 και στο σηµείο 6.1.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α 

1.  Συµµόρφωση µε βάση την εξακρίβωση κατά µονάδα είναι η διαδικασία αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης, µε την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στα σηµεία 2, 3 και 5 και διασφαλίζει και δηλώνει υπό την 

αποκλειστική του ευθύνη ότι το συγκεκριµένο όργανο που υπόκειται στις διατάξεις 

του σηµείου 4 συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν 

για αυτό. 

2.  Τεχνικός φάκελος 

Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19 

και τον θέτει στη διάθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρεται στο 

σηµείο 4. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συµµόρφωση 

του οργάνου προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και 

εκτίµηση του (των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες 

απαιτήσεις και καλύπτει – στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση ― τον 

σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του οργάνου. 

Ο κατασκευαστής διατηρεί τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των σχετικών εθνικών 

αρχών για περίοδο δέκα ετών από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά. 
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3.  Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διαδικασία 

κατασκευής και η παρακολούθησή της να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση του 

κατασκευαζόµενου οργάνου προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

4.  Επαλήθευση 

Ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διεξάγει τις 

κατάλληλες έρευνες και δοκιµές, που καθορίζονται στα σχετικά εναρµονισµένα 

πρότυπα, και/ή κανονιστικά έγγραφα ▌ ή ισοδύναµες δοκιµές όπως ορίζονται σε 

άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, για να επαληθεύσει τη συµµόρφωση του 

οργάνου µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει 

σχετικό εναρµονισµένο πρότυπο ή κανονιστικό έγγραφο ▌ αποφασίζει ο εκάστοτε 

κοινοποιηµένος οργανισµός ποιες κατάλληλες δοκιµές πρέπει να διεξαχθούν. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εκδίδει πιστοποιητικό συµµόρφωσης ως προς τους 

ελέγχους και τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί και θέτει τον αναγνωριστικό αριθµό 

του ή αναθέτει την τοποθέτηση του εν λόγω αριθµού υπ’ ευθύνη του στο 

εγκεκριµένο όργανο. 

Ο κατασκευαστής φυλάσσει τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης για να τα επιδεικνύει 

στις εθνικές αρχές για χρονικό διάστηµα 10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην 

αγορά. 
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5.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

5.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CΕ και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 4 σε κάθε όργανο που ανταποκρίνεται µε τις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

5.2.  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ και την θέτει στη 

διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά. Η 

δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το όργανο για το οποίο έχει συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Το όργανο µετρήσεων συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

6.  Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σηµεία 2 και 5 είναι 

δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ 

ονόµατός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται 

λεπτοµερώς στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ H: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

1.  Η συµµόρφωση διασφάλιση ποιότητας είναι η διαδικασία αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, µε την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται στα σηµεία 2 και 5, και διασφαλίζει και δηλώνει υπό την αποκλειστική 

ευθύνη του ότι τα συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων πληρούν τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτά. 

2.  Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας του σχεδιασµού, της 

κατασκευής, της επιθεώρησης και των δοκιµών του τελικού προϊόντος για τα 

συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων, όπως καθορίζεται στο σηµείο 3, και υπόκειται 

στην επιτήρηση που καθορίζεται στο σηµείο 4. 
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3.  Σύστηµα ποιότητας 

3.1.  Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητάς του σε 

κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του όσον αφορά τα συγκεκριµένα όργανα 

µετρήσεων. 

Η αίτηση περιλαµβάνει:  

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται 

από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, το όνοµα και τη διεύθυνση και του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 

β) τον τεχνικό φάκελο, όπως περιγράφεται στο άρθρο 19, για ένα µοντέλο από 

κάθε κατηγορία οργάνων µετρήσεων που προβλέπεται να κατασκευαστούν. Ο 

τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του 

οργάνου προς τις σχετικές απαιτήσεις και περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και 

εκτίµηση των κινδύνων. Ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τις ισχύουσες 

απαιτήσεις και καλύπτει, στο βαθµό που απαιτείται για την αξιολόγηση, τον 

σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του οργάνου, 
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▌ 

γ) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας και  

δ) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό. 

3.2.  Το σύστηµα ποιότητας διασφαλίζει τη συµµόρφωση των οργάνων µετρήσεων µε τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 

τεκµηριώνονται, συστηµατικά και µε τάξη, και λαµβάνουν τη µορφή γραπτών 

πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήµατος ποιότητας 

επιτρέπει µια συνεπή ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και 

αρχείων ποιότητας.  

Περιλαµβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 

α) των ποιοτικών στόχων καθώς και του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των 

αρµοδιοτήτων της διοίκησης, όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασµού και 

των προϊόντων, 
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β) των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασµού που θα εφαρµοσθούν, όπου 

συµπεριλαµβάνονται τα πρότυπα, και, εφόσον τα σχετικά εναρµονισµένα 

πρότυπα, και/ή κανονιστικά έγγραφα ▌ δεν πρόκειται να εφαρµοσθούν 

πλήρως, των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για να διασφαλιστεί η τήρηση 

των βασικών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, που έχουν εφαρµογή στα 

όργανα µετρήσεων, µε εφαρµογή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 

γ) των τεχνικών, διεργασιών και συστηµατικών µέτρων που πρόκειται να 

εφαρµοστούν για τον έλεγχο του σχεδιασµού και την επαλήθευση του 

σχεδιασµού κατά τον σχεδιασµό των οργάνων µετρήσεων της καλυπτόµενης 

κατηγορίας οργάνων, 

δ) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής 

διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηµατικών ενεργειών που θα 

χρησιµοποιηθούν, 

ε) των ελέγχων και των δοκιµών που διεξάγονται πριν, κατά και µετά την 

κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους, 

στ) των φακέλων καταγραφής στοιχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης 

και τα στοιχεία δοκιµών, τα στοιχεία βαθµονόµησης, οι εκθέσεις προσόντων 

του αρµόδιου προσωπικού, 
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ζ) των µέσων µε τα οποία θα παρακολουθείται η επίτευξη της απαιτούµενης 

ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 

ποιότητας. 

3.3.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει 

εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 3.2.  

O κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές 

τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές ▌ 

του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου ▌.  

Εκτός από την πείρα στα συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, η οµάδα ελεγκτών 

διαθέτει τουλάχιστον ένα µέλος µε πείρα αξιολόγησης στον σχετικό τοµέα του 

οργάνου και στη συγκεκριµένη τεχνολογία οργάνων, καθώς και γνώση των 

εφαρµοστέων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Η διαδικασία ελέγχου 

περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

Η οµάδα ελεγκτών ελέγχει τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 3.1 

στοιχείο β), για να επαληθεύσει την ικανότητα του κατασκευαστή να εντοπίζει τις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να πραγµατοποιεί τους 

απαραίτητους ελέγχους µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης του οργάνου µε 

τις απαιτήσεις αυτές. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την 

αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4.  Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί 

κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 

3.5.  Ο κατασκευαστής ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος έχει εγκρίνει 

το σύστηµα ποιότητας, για κάθε σχεδιαζόµενη τροποποίηση του συστήµατος 

ποιότητας. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και 

αποφασίζει εάν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις 

απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 3.2 ή εάν χρειάζεται να γίνει νέα 

αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα 

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

4.  Επιτήρηση µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 
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4.1.  Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 

4.2.  Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για 

σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης, 

δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και 

ιδίως: 

α) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

β) τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό µέρος του συστήµατος 

ποιότητας, όπως αποτελέσµατα αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών, 

γ) τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται στο κατασκευαστικό µέρος του 

συστήµατος ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, 

στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού. 

4.3.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται 

ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και υποβάλλει 

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 
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4.4.  Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διεξάγει δοκιµές του οργάνου ή 

να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή δοκιµών µε σκοπό την επαλήθευση της ορθής 

λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός υποβάλλει 

στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, 

έκθεση δοκιµής. 

5.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 

5.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CΕ, τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του 

κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 3.1, τον αριθµό 

ταυτοποίησης του τελευταίου σε κάθε επιµέρους όργανο που ανταποκρίνεται στις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

5.2.   Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 10 

ετών από την ηµεροµηνία διάθεσης του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση 

συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του οργάνου για το οποίο έχει 

συνταχθεί. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 
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Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 

6.  Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 

▌10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά: 

α) τον τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1, 

β) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας που προβλέπεται στο σηµείο 3.1, 

γ) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σηµείο 3.5, 

ως αυτή εγκρίθηκε, 

δ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που 

αναφέρονται στα σηµεία 3.5, 4.3 και 4.4. 

7.  Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει ▌την κοινοποιούσα αρχή του για τις 

εγκρίσεις του συστήµατος ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται, και θέτει 

στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον 

κατάλογο των εγκρίσεων των συστηµάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, 

ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο τρόπο. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

8.  Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στα σηµεία 3.1, 3.5, 5 και 6 

είναι δυνατόν να εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ 

ονόµατός του και υπό την ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται 

λεπτοµερώς στην εντολή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ Η1: ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

1.   Η συµµόρφωση µε βάση την πλήρη διασφάλιση ποιότητας και την εξέταση του 

σχεδιασµού είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης µε την οποία ο 

κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2 και 6, 

και διασφαλίζει και δηλώνει υπό την αποκλειστική ευθύνη του ότι τα συγκεκριµένα 

όργανα µετρήσεων πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι’ 

αυτά. 

2.  Κατασκευή 

Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας του σχεδιασµού, της 

κατασκευής και της επιθεώρησης του τελικού προϊόντος και των δοκιµών για τα 

συγκεκριµένα όργανα µετρήσεων, όπως καθορίζεται στο σηµείο 3, και υπόκειται 

στην επιτήρηση που καθορίζεται στο σηµείο 5.  
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Η ορθότητα του τεχνικού σχεδιασµού του οργάνου µετρήσεων έχει ελεγχθεί 

σύµφωνα µε το σηµείο 4. 

3.  Σύστηµα ποιότητας 

3.1.  Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας σε 

κοινοποιηµένο οργανισµό της επιλογής του όσον αφορά τα συγκεκριµένα όργανα 

µετρήσεων. 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εάν η αίτηση υποβάλλεται 

από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, το όνοµα και τη διεύθυνση και του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, 

β) όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την εξεταζόµενη κατηγορία οργάνων, 

γ) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

δ) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό. 
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3.2.  Το σύστηµα ποιότητας διασφαλίζει τη συµµόρφωση των οργάνων µετρήσεων µε τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που εφαρµόζονται σ’ αυτά. 

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής 

τεκµηριώνονται, συστηµατικά και µε τάξη, και λαµβάνουν τη µορφή γραπτών 

πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήµατος ποιότητας 

επιτρέπει µια συνεπή ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και 

αρχείων ποιότητας.  

Περιλαµβάνεται ιδίως επαρκής περιγραφή: 

α) των ποιοτικών στόχων καθώς και του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των 

αρµοδιοτήτων της διοίκησης, όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασµού και 

των προϊόντων, 

β) των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασµού που θα εφαρµοσθούν, όπου 

συµπεριλαµβάνονται τα πρότυπα, και, εφόσον τα σχετικά εναρµονισµένα 

πρότυπα και/ή κανονιστικά έγγραφα δεν πρόκειται να εφαρµοσθούν πλήρως, 

των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για να διασφαλιστεί η τήρηση των 

βασικών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, που έχουν εφαρµογή στα όργανα 

µετρήσεων, µε εφαρµογή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, 
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γ) των τεχνικών, διεργασιών και συστηµατικών µέτρων που πρόκειται να 

εφαρµοστούν για τον έλεγχο του σχεδιασµού και την επαλήθευση του 

σχεδιασµού κατά τον σχεδιασµό των οργάνων µετρήσεων της καλυπτόµενης 

κατηγορίας οργάνων, 

δ) των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και ποιοτικής 

διασφάλισης, των διαδικασιών και των συστηµατικών ενεργειών που θα 

χρησιµοποιηθούν, 

ε) των ελέγχων και των δοκιµών που διεξάγονται πριν, κατά και µετά την 

κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους, 

στ) των αρχείων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία 

δοκιµών, τα στοιχεία βαθµονόµησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου 

προσωπικού, 

ζ) των µέσων µε τα οποία θα παρακολουθείται η επίτευξη της απαιτούµενης 

ποιότητας των προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος 

ποιότητας. 
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3.3.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει 

εάν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 3.2. O 

κοινοποιηµένος οργανισµός τεκµαίρει ότι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές τα 

στοιχεία του συστήµατος ποιότητας που πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές ▌ 

του σχετικού εναρµονισµένου προτύπου ▌.  

Εκτός από την πείρα σε συστήµατα διαχείρισης της ποιότητας, η οµάδα ελεγκτών 

διαθέτει τουλάχιστον ένα µέλος µε πείρα αξιολόγησης στον σχετικό τοµέα του 

οργάνου και στην τεχνολογία των συγκεκριµένων οργάνων, καθώς και γνώση των 

εφαρµοστέων απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Η διαδικασία ελέγχου 

περιλαµβάνει επίσκεψη αξιολόγησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την 

αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.4.  Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το διατηρεί 

κατάλληλο και αποτελεσµατικό. 
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3.5.  Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εγκρίνει το 

σύστηµα ποιότητας κάθε µελετώµενη τροποποίηση του συστήµατος ποιότητας. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες αλλαγές και αποφασίζει 

εάν το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις 

στις οποίες αναφέρεται το σηµείο 3.2 ή εάν απαιτείται νέα αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτηµένο 

αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την 

αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

3.6.  Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει την κοινοποιούσα αρχή του για τις 

εγκρίσεις του συστήµατος ποιότητας που έχει χορηγήσει ή αποσύρει και θέτει στη 

διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον του ζητηθεί, τον 

κατάλογο των εγκρίσεων των συστηµάτων ποιότητας που έχουν απορριφθεί, 

ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο τρόπο. 

4.  Εξέταση του σχεδιασµού 
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4.1.  Η αίτηση για την εξέταση του σχεδιασµού υποβάλλεται από τον κατασκευαστή στον 

κοινοποιηµένο οργανισµό που αναφέρεται στο σηµείο 3.1. 

4.2.  Η αίτηση επιτρέπει την κατανόηση του σχεδιασµού, της κατασκευής και της 

λειτουργίας του οργάνου, καθώς και την αξιολόγηση της συµµόρφωσής του προς τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι’ αυτό.  

Το σχέδιο περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, 

β) γραπτή δήλωση µε την οποία βεβαιώνεται ότι δεν έχει υποβληθεί η ίδια αίτηση 

σε άλλο κοινοποιηµένο οργανισµό, 

γ) τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο άρθρο 19. Ο τεχνικός φάκελος δίνει 

τη δυνατότητα να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του οργάνου προς τις σχετικές 

απαιτήσεις και περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίµηση του (των) 

κινδύνου(-ων). Καλύπτει, στο βαθµό που έχει σηµασία για την εν λόγω 

αξιολόγηση, τον σχεδιασµό και τη λειτουργία του οργάνου, 
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δ) τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ορθότητα του τεχνικού σχεδιασµού. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά περιλαµβάνουν παραποµπή στα έγγραφα που 

έχουν τυχόν χρησιµοποιηθεί, ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν εφαρµόζονται 

πλήρως τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα και/ή τα κανονιστικά έγγραφα ▌ 

καθώς και, όπου επιβάλλεται, τα αποτελέσµατα δοκιµών που έχουν διεξαχθεί 

σύµφωνα µε άλλες σχετικές τεχνικές προδιαγραφές από το κατάλληλο 

εργαστήριο του κατασκευαστή ή από άλλο εργαστήριο δοκιµών εξ ονόµατός 

του και υπ’ ευθύνη του. 

4.3.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει την αίτηση και, εφόσον στο σχεδιασµό έχουν 

τηρηθεί οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρµογή στο όργανο, 

χορηγεί στον κατασκευαστή πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασµού ΕΕ. Η εν λόγω 

βεβαίωση περιλαµβάνει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα 

πορίσµατα της εξέτασης, τους (τυχόν) όρους υπό τους οποίους ισχύει και τα 

απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριµένου σχεδιασµού. Στο εν 

λόγω πιστοποιητικό µπορούν να επισυνάπτονται ένα ή περισσότερα παραρτήµατα.  
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Το εν λόγω πιστοποιητικό και τα παραρτήµατά του περιλαµβάνουν όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες ώστε να επιτρέπουν αξιολόγηση της συµµόρφωσης και 

έλεγχο εν λειτουργία των κατασκευαζόµενων οργάνων µετρήσεων προς τον 

εξετασθέντα σχεδιασµό. Συγκεκριµένα, προκειµένου να καταστεί δυνατή η 

αξιολόγηση της συµµόρφωσης των κατασκευαζόµενων οργάνων προς τον 

εξετασθέντα σχεδιασµό όσον αφορά τη δυνατότητα αναπαραγωγής των 

µετρολογικών χαρακτηριστικών τους, εφόσον ρυθµίζονται ορθώς µε τα κατάλληλα 

προς τούτο µέσα, το πιστοποιητικό περιλαµβάνει: 

α) τα µετρολογικά χαρακτηριστικά του σχεδιασµού του οργάνου, 

β) τα µέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οργάνων 

(σφράγιση, αναγνώριση του λογισµικού, κλπ.), 

γ) πληροφορίες για άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αναγνώριση των 

οργάνων και για τον έλεγχο της οπτικής εξωτερικής συµµόρφωσής τους προς 

τον σχεδιασµό, 

δ) εφ’ όσον απαιτείται, κάθε πληροφορία που απαιτείται για την επαλήθευση των 

χαρακτηριστικών των κατασκευαζόµενων οργάνων, 
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ε) στην περίπτωση υποσυστηµάτων, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 

την εξασφάλιση της συµβατότητας µε άλλα υποσυστήµατα ή όργανα 

µέτρησης. 

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός συντάσσει σχετική έκθεση αξιολόγησης την οποία 

τηρεί στη διάθεση του κράτους µέλους που τον έχει ορίσει. Με την επιφύλαξη του 

άρθρου 28 παράγραφος 10, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δηµοσιοποιεί το 

περιεχόµενο της έκθεσης, εν µέρει ή εξ ολοκλήρου, µόνο µε την έγκριση του 

κατασκευαστή. 

Το πιστοποιητικό ισχύει για δέκα έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής του και στη 

συνέχεια µπορεί να ανανεώνεται για περιόδους δέκα ετών κάθε φορά. 

Εάν ο σχεδιασµός δεν ικανοποιεί τις εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 

ο κοινοποιηµένος οργανισµός αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό εξέτασης 

σχεδιασµού ΕΕ, και ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα παραθέτοντας τις λεπτοµερείς 

αιτίες για την άρνηση του. 

4.4.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, αφενός, παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις της γενικώς 

αναγνωρισµένης τεχνολογίας, από τις οποίες προκύπτει ότι ο εγκεκριµένος τύπος 

µπορεί να µην πληροί πλέον τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και, 

αφετέρου, ορίζει εάν οι εξελίξεις αυτές απαιτούν περαιτέρω έρευνες. Στην 

περίπτωση αυτή, ο κοινοποιηµένος οργανισµός ενηµερώνει τον κατασκευαστή 

σχετικά.  
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Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στον κοινοποιηµένο οργανισµό που έχει εκδώσει το 

πιστοποιητικό εξέτασης σχεδιασµού ΕΕ κάθε τροποποίηση του εγκεκριµένου 

σχεδιασµού που ενδέχεται να επηρεάσει τη συµµόρφωση µε τις ουσιώδεις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ή τους όρους υπό τους οποίους ισχύει το 

πιστοποιητικό. Για τις τροποποιήσεις αυτές απαιτείται συµπληρωµατική έγκριση —

από τον κοινοποιηµένο οργανισµό που χορήγησε το πιστοποιητικό εξέτασης 

σχεδιασµού ΕΚ— υπό µορφή προσθήκης στο αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης 

σχεδιασµού ΕΕ. 

4.5.  Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός γνωστοποιεί στην κοινοποιούσα αρχή του τα 

πιστοποιητικά της εξέτασης σχεδιασµού ΕΕ και/ή τυχόν προσθήκες που χορήγησε ή 

ανακάλεσε και θέτει στη διάθεση της κοινοποιούσας αρχής του, περιοδικά ή εφόσον 

του ζητηθεί, τον κατάλογο των βεβαιώσεων και/ή όλων των προσθηκών σε αυτές 

που έχουν απορριφθεί, ανασταλεί ή στις οποίες έχουν επιβληθεί περιορισµοί µε άλλο 

τρόπο. 

Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και οι άλλοι κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν, 

ύστερα από αίτηση, να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης σχεδιασµού 

ΕΕ και/ή των προσθηκών σε αυτές. Ύστερα από αίτηση, η Επιτροπή και τα κράτη 

µέλη µπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των πορισµάτων των 

ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν από τον κοινοποιηµένο οργανισµό. 
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Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διατηρεί αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης 

σχεδιασµού ΕΕ, των παραρτηµάτων του και των προσθηκών του καθώς και τον 

τεχνικό φάκελο που περιλαµβάνει τα έγγραφα τα οποία υποβλήθηκαν από τον 

κατασκευαστή έως τη λήξη ισχύος του πιστοποιητικού. 

4.6.  Ο κατασκευαστής φυλάσσει αντίγραφο του πιστοποιητικού εξέτασης σχεδιασµού 

ΕΕ, των παραρτηµάτων και των προσθηκών του καθώς και τον τεχνικό φάκελο στη 

διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 10 ετών από την ηµεροµηνία 

διάθεσης του οργάνου στην αγορά. 

5.  Επιτήρηση µε ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού 

5.1.  Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 

5.2.  Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για 

σκοπούς αξιολόγησης, στους χώρους σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης, 

δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και 

ιδίως: 
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α) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας, 

β) τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται στο σχεδιαστικό µέρος του συστήµατος 

ποιότητας, όπως αποτελέσµατα αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών κ.λπ., 

γ) τα αρχεία ποιότητας που προβλέπονται στο κατασκευαστικό µέρος του 

συστήµατος ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών, 

στοιχεία βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λπ. 

5.3.  Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται 

ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και υποβάλλει 

έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. 

5.4.  Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές 

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος 

οργανισµός µπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να διεξάγει δοκιµές του οργάνου ή 

να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή τους υπ’ ευθύνη του µε σκοπό την επαλήθευση 

της σωστής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός 

υποβάλλει στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγµατοποιήθηκε 

δοκιµή, έκθεση δοκιµής. 

6.  Σήµανση συµµόρφωσης και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ 
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6.1.  Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CΕ και τη συµπληρωµατική µετρολογική 

σήµανση που καθορίζεται στην παρούσα οδηγία και, υπ’ ευθύνη του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που αναφέρεται στο σηµείο 3.1, τον αριθµό ταυτοποίησης του 

τελευταίου σε κάθε επιµέρους όργανο µετρήσεων που ανταποκρίνεται στις 

εφαρµοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

6.2.  Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο 

οργάνου και την θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 10 έτη από τη διάθεση 

του οργάνου στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ προσδιορίζει το µοντέλο του 

οργάνου, για το οποίο έχει συνταχθεί, και να φέρει τον αριθµό του πιστοποιητικού 

εξέτασης του σχεδιασµού. 

Στις αρµόδιες αρχές διατίθεται, εφόσον το ζητήσουν, αντίγραφο της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ. 

Κάθε όργανο µετρήσεων που διατίθεται στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο της 

δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ. Ωστόσο, η απαίτηση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί ότι 

ισχύει για κάθε παρτίδα ή φορτίο παρά για µεµονωµένο όργανα στις περιπτώσεις 

εκείνες όπου µεγάλος αριθµός οργάνων παραδίδεται σε έναν µόνο χρήστη. 
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7.  Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών για χρονικό διάστηµα 

▌10 ετών από τη διάθεση του οργάνου στην αγορά: 

α) τον φάκελο του συστήµατος ποιότητας που προβλέπεται στο σηµείο 3.1, 

β) την πληροφορία για την τροποποίηση στην οποία αναφέρεται το σηµείο 3.5, 

ως αυτή ενεκρίθη, 

γ) τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που 

αναφέρονται στα σηµεία 3.5, 5.3 και 5.4. 

8.  Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος 

Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή µπορεί να υποβάλει την 

αίτηση που προβλέπεται στα σηµεία 4.1 και 4.2 και να εκπληρώνει, εξ ονόµατός του 

και υπ’ ευθύνη του, τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 

6 και 7 υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην εντολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ (MI-001)  

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

νερού για οικιακή, εµπορική και ελαφρά βιοµηχανική χρήση, έχουν εφαρµογή οι οικείες 

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

διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Υδρόµετρο  Όργανο σχεδιασµένο για τη µέτρηση, την αποθήκευση σε µνήµη και 

την απεικόνιση του όγκου νερού που διέρχεται από τον µορφοτροπέα 

µετρήσεων στις συνθήκες της µέτρησης. 

Ελάχιστη 

παροχή (Q1) 

 Η κατώτατη παροχή στην οποία το υδρόµετρο παρέχει ενδείξεις που 

πληρούν τις σχετικές µε το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

απαιτήσεις. 
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Μεταβατική 

παροχή (Q2) 

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

και της ελάχιστης παροχής, η οποία διαιρεί το πεδίο τιµών παροχής 

σε δύο ζώνες, την «ανώτερη ζώνη» και την «κατώτερη ζώνη». Σε 

κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό µέγιστο επιτρεπόµενο 

σφάλµα. 

Μόνιµη παροχή 

(Q3) 

 Η ανώτατη παροχή στην οποία το υδρόµετρο λειτουργεί 

ικανοποιητικά σε κανονικές συνθήκες χρήσης, δηλαδή σε συνθήκες 

σταθερής ή διακεκοµµένης ροής. 

Παροχή 

υπερφόρτισης 

(Q4) 

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

µετρητής λειτουργεί ικανοποιητικά για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, 

χωρίς να υποστεί φθορά. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας 

Ο κατασκευαστής ορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου και ειδικότερα: 
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1.  Το πεδίο τιµών παροχής του νερού. 

Οι τιµές του πεδίου τιµών παροχής πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

Q3/Q1 ≥ 10 

Q2/Q1 = 1,6 

Q4/Q3 = 1,25 

2.  Το πεδίο τιµών θερµοκρασίας του νερού. 

Οι τιµές του πεδίου τιµών θερµοκρασίας πληρούν τους ακόλουθους όρους: 

από 0,1 °C έως τουλάχιστον 30 °C ή 

από 30 °C έως τουλάχιστον 90 °C. 

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

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

τουλάχιστον 10 bar στην Q3. 

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

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα (MPE) 

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

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

της παροχής υπερφόρτισης (Q4) είναι: 

2% προκειµένου για νερό θερµοκρασίας ≤ 30 °C, 

3% προκειµένου για νερό θερµοκρασίας > 30 °C. 

 Ο µετρητής δεν εκµεταλλεύεται το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα και δεν ευνοεί 

συστηµατικά κανένα µέρος. 

 

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

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

(µη συµπεριλαµβανοµένης) είναι 5 %, ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία του νερού. 

  Ο µετρητής δεν εκµεταλλεύεται το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα και δεν ευνοεί 

συστηµατικά κανένα µέρος. 
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Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών 

7.1.  Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση 

7.1.1.  Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στα υδρόµετρα είναι τέτοια 

ώστε: 

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

µεταβολής που ορίζεται στο σηµείο 7.1.3 ή 

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

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

µπορεί να εκληφθεί, να αποθηκευτεί σε µνήµη ή να µεταδοθεί ως αποτέλεσµα 

της µέτρησης. 

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

– να επανέρχεται στη λειτουργία του εντός των ορίων του µεγίστου 

επιτρεπόµενου σφάλµατος και 

– να έχει διαφυλάξει όλες του τις λειτουργίες µέτρησης και 

– να επιτρέπει την ανάκτηση όλων των δεδοµένων από µετρήσεις που ήταν 

διαθέσιµα ακριβώς πριν από την εµφάνιση της διαταραχής. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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

– του όγκου που αντιστοιχεί στο ήµισυ του µεγέθους του µέγιστου επιτρεπτού 

σφάλµατος στην ανώτερη ζώνη του µετρηθέντος όγκου, 

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

αντιστοιχεί στην παροχή Q3 επί ένα πρώτο λεπτό. 

7.2.  Αντοχή στον χρόνο 

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

χρονική περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούνται τα εξής 

κριτήρια: 

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

σε σύγκριση µε το αρχικό αποτέλεσµα της µέτρησης δεν υπερβαίνει: 

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

συµπεριλαµβανοµένης και Q2 µη συµπεριλαµβανοµένης, 

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

συµπεριλαµβανοµένης και Q4 συµπεριλαµβανοµένης. 
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7.2.2.  Το σφάλµα της ένδειξης του µετρούµενου όγκου µετά τη δοκιµή αντοχής στον χρόνο 

δεν υπερβαίνει: 

– το ± 6 % του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q1 

συµπεριλαµβανοµένης και Q2 µη συµπεριλαµβανοµένης, 

– το ± 2,5 % του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q2 

συµπεριλαµβανοµένης και Q4 συµπεριλαµβανοµένης, στην περίπτωση των 

υδροµέτρων που προορίζονται για τη µέτρηση νερού θερµοκρασίας µεταξύ 

0,1 °C και 30 °C, 

– το ± 3,5 % του µετρούµενου όγκου, εάν η παροχή κυµαίνεται µεταξύ Q2 

συµπεριλαµβανοµένης και Q4 συµπεριλαµβανοµένης, στην περίπτωση των 

υδροµέτρων που προορίζονται για τη µέτρηση νερού θερµοκρασίας µεταξύ 

30 °C και 90 °C. 

Καταλληλότητα 

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

σαφών αντίθετων υποδείξεων στη σήµανσή του. 

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

αντίστροφη ροή. Εάν ναι, ο όγκος της αντίστροφης ροής είτε αφαιρείται από τον 

συγκεντρωτικό όγκο είτε καταγράφεται χωριστά. Εφαρµόζεται το ίδιο µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα τόσο για την ευθεία όσο και για την αντίστροφη ροή. 
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Τα υδρόµετρα που δεν είναι σχεδιασµένα να µετρούν αντίστροφη ροή είτε 

εµποδίζουν την αντίστροφη ροή είτε ανταπεξέρχονται σε τυχαία αντίστροφη ροή 

χωρίς καµία επιδείνωση ή µεταβολή των µετρολογικών ιδιοτήτων τους. 

Μονάδες µέτρησης 

9.  Ο µετρούµενος όγκος απεικονίζεται σε κυβικά µέτρα. 

Έναρξη χρήσης 

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

από την υπηρεσία κοινής ωφελείας ή το πρόσωπο που είναι νοµικά υπεύθυνο για την 

εγκατάσταση του µετρητή, έτσι ώστε ο µετρητής να είναι κατάλληλος για την 

ακριβή µέτρηση της προβλεπόµενης ή της προβλεπτής κατανάλωσης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

B + ΣΤ ή B + ∆ ή H1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΓΚΟΥ (MI-002)  

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

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

σχετικές απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος 

και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μετρητής αερίου  Όργανο σχεδιασµένο για τη µέτρηση, την αποθήκευση σε µνήµη και 

την απεικόνιση της ποσότητας καυσίµου αερίου (όγκου ή µάζας) 

που διέρχεται από αυτό. 

∆ιάταξη 

αναγωγής 

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

οποία µετατρέπει αυτόµατα την ποσότητα που µετριέται στις 

συνθήκες της µέτρησης σε ποσότητα στις βασικές συνθήκες. 

Ελάχιστη παροχή 

(Qmin) 

 Η κατώτατη παροχή στην οποία ο µετρητής αερίου παρέχει ενδείξεις 

που πληρούν τις σχετικές µε το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

απαιτήσεις. 

Μέγιστη παροχή 

(Qmax) 

 Η ανώτατη παροχή στην οποία ο µετρητής αερίου παρέχει ενδείξεις 

που πληρούν τις σχετικές µε το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

απαιτήσεις. 
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Μεταβατική 

παροχή (Qt) 

 Ως «µεταβατική παροχή» νοείται η τιµή παροχής µεταξύ της 

µέγιστης και της ελάχιστης παροχής, η οποία διαιρεί το πεδίο τιµών 

παροχής σε δύο ζώνες, την «ανώτερη ζώνη» και την «κατώτερη 

ζώνη». Σε κάθε ζώνη αντιστοιχεί ένα χαρακτηριστικό µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα. 

Παροχή 

υπερφόρτισης 

(Qr) 

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

µετρητής λειτουργεί ικανοποιητικά για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, 

χωρίς να υποστεί φθορά. 

Βασικές 

συνθήκες 

 Οι καθορισµένες συνθήκες στις οποίες ανάγεται η µετρούµενη 

ποσότητα ρευστού. 

ΜΕΡΟΣ Ι— ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ — ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 

1.  Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας 

Ο κατασκευαστής καθορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του µετρητή 

αερίου λαµβάνοντας υπόψη: 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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

όρους: 

Κατηγ

ορία 

Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 

1,5 ≥150 ≥10 1,2 

1,0 ≥20 ≥5 1,2 

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

1.3.  Τις συνθήκες που αφορούν το αέριο καύσιµο 

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

χώρας προορισµού. Πιο συγκεκριµένα, ο κατασκευαστής προσδιορίζει: 

– την οικογένεια ή οµάδα αερίων, 

– τη µέγιστη πίεση λειτουργίας. 

1.4.  Ελάχιστη περιοχή θερµοκρασίας 50 °C όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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

2.  Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

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

Πίνακας 1 

Κατηγορία 1,5 1,0 

Qmin ≤ Q < Qt 3 % 2 % 

Qt ≤ Q ≤ Qmax 1,5 % 1 % 

Ο µετρητής αερίου δεν εκµεταλλεύεται τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα και δεν 

ευνοεί συστηµατικά κανένα µέρος. 

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

µόνο τον ανοιγµένο όγκο, το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του µετρητή 

προσαυξάνεται κατά 0,5 % σε µια περιοχή εκτεινόµενη συµµετρικά 30 °C 

εκατέρωθεν µιας θερµοκρασίας µεταξύ 15 °C και 25 °C, την οποία καθορίζει ο 

κατασκευαστής. Εκτός της περιοχής αυτής, επιτρέπεται πρόσθετη αύξηση κατά 

0,5 % για κάθε 10 °C. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

3.  Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών 

3.1.  Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση 

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

διατάξεις αναγωγής όγκου είναι τέτοια ώστε: 

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

µεταβολής που ορίζεται στο σηµείο 3.1.3 ή 

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

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

µπορεί να εκληφθεί, να αποθηκευτεί σε µνήµη ή να µεταδοθεί ως αποτέλεσµα 

της µέτρησης. 

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

– να επανέρχεται στη λειτουργία του εντός των ορίων του µεγίστου 

επιτρεπόµενου σφάλµατος και 

– να έχει διαφυλάξει όλες του τις λειτουργίες µέτρησης και 

– να επιτρέπει την ανάκτηση όλων των δεδοµένων από µετρήσεις που ήταν 

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

– της ποσότητας που αντιστοιχεί στο ήµισυ του µεγέθους του µέγιστου 

επιτρεπόµενου σφάλµατος στην ανώτερη ζώνη του µετρηθέντος όγκου, 

– της ποσότητας που αντιστοιχεί στο µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα της 

ποσότητας που αντιστοιχεί στη µέγιστη παροχή επί ένα πρώτο λεπτό. 

3.2.  Επίδραση των διαταράξεων ροής (πριν ή µετά τον µετρητή) 

Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις εγκατάστασης που προσδιορίζονται από τον 

κατασκευαστή, η επενέργεια των διαταράξεων της ροής δεν υπερβαίνει το εν τρίτο 

του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος. 

4.  Αντοχή στον χρόνο 

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

χρονική περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούνται τα εξής 

κριτήρια: 

4.1.  Μετρητές κλάσης 1,5 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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

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

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

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

διπλάσιο του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που αναφέρεται στο σηµείο 2. 

4.2.  Μετρητές κλάσης 1,0 

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

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

µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που αναφέρεται στο σηµείο 2. 

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

διπλάσιο του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που αναφέρεται στο σηµείο 2. 

5.  Καταλληλότητα 

5.1.  Οι µετρητές αερίων που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (εναλλασσόµενο 

(AC) ή συνεχές (DC) ρεύµα) είναι εφοδιασµένοι µε τροφοδοτικό ισχύος έκτακτης 

ανάγκης ή άλλο µέσο για να εξασφαλίζεται η διαφύλαξη όλων των λειτουργιών 

µέτρησης σε περίπτωση βλάβης της κύριας πηγής ηλεκτρικής ισχύος. 
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5.2.  Οι πηγές ισχύος αποκλειστικής χρήσης έχουν τουλάχιστον πενταετή διάρκεια ζωής. 

Μετά την πάροδο του 90 % της διάρκειας ζωής τους πρέπει να εµφανίζεται 

κατάλληλη προειδοποίηση. 

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

εξασφαλίζεται ότι η ποσότητα που έχει διέλθει κατά τη διάρκεια 8 000 ωρών σε 

Qmax δεν επαναφέρει τα ψηφία στην αρχική τους τιµή. 

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

υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή στις οδηγίες εγκατάστασής του. 

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

δοκιµών σε λογικό χρονικό διάστηµα. 

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

σε κάθε κατεύθυνση ροής ή µόνο στην κατεύθυνση της ροής, όταν αυτό 

αναγράφεται σαφώς. 

6.  Μονάδες  

Η µετρούµενη ποσότητα απεικονίζεται σε κυβικά µέτρα ή σε χιλιόγραµµα. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ — ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΟΓΚΟΥ 

Μια διάταξη αναγωγής όγκου αποτελεί υποσύστηµα, όταν βρίσκεται µαζί µε όργανο 

µετρήσεων µε το οποίο είναι συµβατή. 

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

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

απαιτήσεις: 

7.  Βασικοί όροι για τις ανοιγµένες ποσότητες 

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

8.  Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα (MPE) 

– 0,5 % σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20 °C ± 3 °C, υγρασία περιβάλλοντος 

60 % ± 15 %, ονοµαστικές τιµές για την παροχή ενέργειας, 

– 0,7 % για διατάξεις αναγωγής θερµότητας σε ονοµαστικές συνθήκες 

λειτουργίας, 

– 1 % για άλλες διατάξεις αναγωγής σε ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας. 
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Σηµ.: 

 Το σφάλµα του µετρητή αερίων δεν λαµβάνεται υπόψη. 

Η διάταξη αναγωγής όγκου δεν εκµεταλλεύεται τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

και δεν ευνοεί συστηµατικά κανένα µέρος. 

9.  Καταλληλότητα 

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

εκτός της ή των περιοχών λειτουργίας που καθορίζει ο κατασκευαστής για 

παραµέτρους που είναι σηµαντικές για την ακρίβεια των µετρήσεων. Σε µια τέτοια 

περίπτωση, η διάταξη αναγωγής παύει να ολοκληρώνει την ανοιγµένη ποσότητα 

αλλά µπορεί να αθροίζει χωριστά τις ποσότητες που ανάγει κατά το χρονικό 

διάστηµα που λειτουργεί εκτός της ή των περιοχών λειτουργίας. 

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

δεδοµένα της µέτρησης χωρίς πρόσθετο εξοπλισµό. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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Έναρξη χρήσης 

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

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

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

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

βιοµηχανία, επιτρέπει την πραγµατοποίηση της µέτρησης από οποιοδήποτε όργανο 

της κλάσης 1,5. 

γ)  Όσον αφορά τις απαιτήσεις των σηµείων 1.2 και 1.3 ανωτέρω, τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι ιδιότητες ορίζονται από την υπηρεσία κοινής ωφελείας ή το 

πρόσωπο που είναι νοµικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση του µετρητή, ώστε ο 

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

προβλεπτής κατανάλωσης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

B + ΣΤ ή B + ∆ ή H1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MI-003)  

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

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

παρόντος παραρτήµατος και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που 

απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα. 

Σηµ.: 

Οι µετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνδυασµό µε 

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

Πάντως, το παρόν παράρτηµα καλύπτει µόνον µετρητές ενεργού ηλεκτρικής ενέργειας και 

όχι µετασχηµατιστές οργάνων. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται σε ένα κύκλωµα. 
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I = η ένταση του ηλεκτρικού ρεύµατος που διαρρέει το µετρητή, 

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

οποίος λειτουργεί µέσω µετασχηµατιστή, 

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

ηλεκτρική ενέργεια µε συντελεστή ισχύος τη µονάδα (πολυφασικοί µετρητές 

µε συµµετρικό φορτίο), 

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

επιτρεπόµενων σφαλµάτων (πολυφασικοί µετρητές µε συµµετρικό φορτίο), 

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

µικρότερων µέγιστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων που αντιστοιχούν στο 

δείκτη κλάσης του µετρητή, 

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

µέγιστων επιτρεπόµενων ορίων, 

U = η τάση τροφοδοσίας του µετρητή, 

Un = η οριζόµενη τάση αναφοράς, 

f = η συχνότητα της τάσης που παρέχεται στο µετρητή, 
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fn = η οριζόµενη συχνότητα αναφοράς, 

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

και U. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ακρίβεια 

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει την κλάση του µετρητή. Οι κλάσεις καθορίζονται 

ως: Κλάση Α, Κλάση Β και Κλάση Γ. 

2.  Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας 

Ο κατασκευαστής προσδιορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του µετρητή 

και ιδίως: 

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

οριζόµενες τιµές ρεύµατος ο µετρητής πληροί τις προϋποθέσεις που παρατίθενται 

στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 

 Κλάση Α Κλάση Β Κλάση Γ 

Για απευθείας συνδεδεµένους 

µετρητές 

   

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 

Για µετρητές που λειτουργούν 

µέσω µετασχηµατιστή 

   

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

Imin ≤ 0,4 · Itr ≤ 0,2 · Itr1 ≤ 0,2 · Itr 

In = 20 · Itr = 20 · Itr = 20 · Itr 

Imax ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In ≥ 1,2 · In 

1Για τους ηλεκτροµηχανικούς µετρητές κλάσης Β, ισχύει Imin ≤ 0,4 · Itr 
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Τα πεδία τιµών τάσης, συχνότητας και συντελεστή ισχύος εντός των οποίων ο 

µετρητής πληροί το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα που καθορίζεται στον πίνακα 

2 του παρόντος παραρτήµατος. Τα πεδία αυτά ανταποκρίνονται στα τυπικά 

χαρακτηριστικά του ηλεκτρισµού που παρέχεται από τα συστήµατα δηµόσιας 

διανοµής π.χ. τάση και συχνότητα. 

Τα πεδία τάσης και συχνότητας είναι τουλάχιστον: 

0,9 · Un ≤ U ≤ 1,1 · Un 

0,98 · fn ≤ f ≤ 1,02 · fn 

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

χωρητικό. 

3.  Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

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

…) εκτιµώνται χωριστά, ενώ όλα τα άλλα µετρητέα µεγέθη και επιδρώντα µεγέθη 

διατηρούνται σχετικώς σταθερά στις τιµές αναφοράς τους. Το σφάλµα µέτρησης, το 

οποίο δεν υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπτό σφάλµα που αναφέρεται στον πίνακα 2, 

υπολογίζεται ως: 

Σφάλµα µέτρησης = √(a2 + b2 + c2 …) 

Όταν ο µετρητής λειτουργεί µε ηλεκτρικό ρεύµα µε κυµαινόµενο φορτίο τα 

ποσοστιαία σφάλµατα δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στον πίνακα 2. 
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Πίνακας 2 

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα σε ποσοστό επί τοις εκατό σε ονοµαστικές συνθήκες 
λειτουργίας και καθορισµένα επίπεδα φορτίου ηλεκτρικού ρεύµατος και θερµοκρασία 

λειτουργίας 

 Θερµοκρασίες 
λειτουργίας 

Θερµοκρασίες 
λειτουργίας 

Θερµοκρασίες 
λειτουργίας 

Θερµοκρασίες 
λειτουργίας 

 + 5 °C 
… + 30 °C 

- 10 °C … + 5 °C 

ή 

+ 30 °C … + 40 
°C 

- 25 °C …  
- 10 °C 

ή 

+ 40 °C 
… + 55 °C 

- 40 °C …  
- 25 °C 

ή 

+ 55 °C 
… + 70 °C 

Κλάση 
µετρητή 

A B C A B C A B C A B C 

Μονοφασικοί µετρητές. Πολυφασικοί µετρητές, εάν λειτουργούν µε συµµετρικά φορτία 

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 

Πολυφασικοί µετρητές, εάν λειτουργούν µε µονοφασικό φορτίο 

Itr ≤ I ≤ Imax, 
βλέπε 
εξαίρεση 
κατωτέρω 

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

Για ηλεκτροµηχανικούς πολυφασικούς µετρητές το πεδίο τιµών του ρεύµατος για 
µονοφασικό φορτίο περιορίζεται σε 5Itr ≤ I ≤ Imax. 
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Όταν ο µετρητής λειτουργεί σε διαφορετικά πεδία θερµοκρασίας, εφαρµόζονται οι 

αντίστοιχες τιµές µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος. 

Ο µετρητής δεν εκµεταλλεύεται τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα και δεν ευνοεί 

συστηµατικά κανένα µέρος. 

4.  Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών 

4.1.  Γενικά 

Λόγω του γεγονότος ότι οι µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας είναι απευθείας 

συνδεδεµένοι στην παροχή ρεύµατος και η κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος είναι 

επίσης ένα από τα µετρητέα µεγέθη, για τους µετρητές ηλεκτρισµού χρησιµοποιείται 

ειδικό ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον. 

Ο µετρητής συµµορφώνεται προς το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον Ε2 και τις 

πρόσθετες απαιτήσεις των σηµείων 4.2 και 4.3. 
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Το ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον και οι επιτρεπτές επενέργειες ανταποκρίνονται σε 

κατάσταση κατά την οποία υπάρχουν διαταραχές µακράς διάρκειας οι οποίες δεν 

επηρεάζουν την ακρίβεια πέραν των κρίσιµων τιµών µεταβολής και παροδικές 

διαταραχές, οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν προσωρινή επιδείνωση ή απώλεια 

λειτουργιών ή απόδοσης αλλά µετά τις οποίες ο µετρητής επανέρχεται στη 

λειτουργία του και δεν επηρεάζουν την ακρίβεια πέραν των κρίσιµων τιµών 

µεταβολής. 

Όταν υπάρχει προβλέψιµος υψηλός κίνδυνος λόγω κεραυνών ή όταν υπάρχουν 

εναέρια δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενεργείας, τα µετρολογικά χαρακτηριστικά του 

µετρητή προστατεύονται. 

4.2.  Επίδραση διαταραχών µακράς διάρκειας 

Πίνακας 3 

Κρίσιµες τιµές µεταβολής για διαταραχές µακράς διάρκειας 

Κρίσιµες τιµές µεταβολής σε 

ποσοστό επί τοις εκατό για 

µετρητές κλάσης 

∆ιαταραχή 

A B C 

Ακολουθία αντίστροφης φάσης 1,5 1,5 0,3 
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Ασύµµετρη τάση (µόνο για πολυφασικούς µετρητές) 4 2 1 

Περιεχόµενο αρµονικών στα κυκλώµατα του ρεύµατος1 1 0,8 0,5 

DC και αρµονικές στα κυκλώµατα του ρεύµατος1 6 3 1,5 

Γρήγορες προσωρινές ριπές 6 4 2 

Μαγνητικά πεδία, HF (εκπεµπόµενο RF) ηλεκτροµαγνητικό 

πεδίο, ∆ιαταραχές εξ αγωγής προκαλούµενες από πεδία 

ραδιοσυχνοτήτων και θωράκιση από κύµατα ταλάντωσης 

3 2 1 

1Στην περίπτωση ηλεκτροµηχανικών µετρητών ηλεκτρικής ενεργείας δεν καθορίζονται 

κρίσιµες τιµές µεταβολής για το περιεχόµενο αρµονικών στα κυκλώµατα του ρεύµατος και 

για το DC και τις αρµονικές στα κυκλώµατα του ρεύµατος. 

 

4.3.  Επιτρεπτή επίδραση παροδικών ηλεκτροµαγνητικών φαινοµένων 

4.3.1.  Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στον µετρητή ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι τέτοια ώστε, κατά και αµέσως µετά τη διαταραχή: 
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– οποιαδήποτε ένδειξη που προορίζεται για τη δοκιµή της ακρίβειας του µετρητή 

να µην παράγει παλµούς ή σήµατα που αντιστοιχούν σε ενέργεια ανώτερη της 

κρίσιµης τιµής µεταβολής, 

και, σε εύλογο διάστηµα µετά τη διαταραχή, ο µετρητής: 

– να επανέρχεται σε κανονική λειτουργία εντός των ορίων του µέγιστου 

επιτρεπόµενου σφάλµατος και 

– να έχει διαφυλάξει όλες του τις λειτουργίες µέτρησης και 

– να επιτρέπει την ανάκτηση όλων των δεδοµένων από µετρήσεις που ήταν 

διαθέσιµα ακριβώς πριν από την εµφάνιση της διαταραχής και 

– να µην εµφανίζει αλλαγή στην καταγραφόµενη ενέργεια µεγαλύτερη από την 

κρίσιµη τιµή µεταβολής. 

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

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

Amps). 

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

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

υπερβαίνει +10 %. 

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

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

µετρητής λειτουργεί για 4.000 ώρες σε πλήρες φορτίο (I = Imax, U = Un και PF = 1) 

και είναι αδύνατον να µηδενισθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

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

ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας διατηρούνται προς ανάγνωση για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον 4 µηνών. 

5.4.  Λειτουργία χωρίς φορτίο 

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

είναι ανοικτό δίκτυο), ο µετρητής δεν καταγράφει ενέργεια σε καµία τάση ανάµεσα 

σε 0,8 · Un και 1,1 Un. 
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5.5.  Έναρξη 

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

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

6.  Μονάδες 

Η µετρούµενη ηλεκτρική ενέργεια απεικονίζεται σε κιλοβατώρες µε το σύµβολο 

kWh, ή µεγκαβατώρες, µε το σύµβολο MWh. 

7.  Έναρξη χρήσης 

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

πραγµατοποίηση της µέτρησης από οποιοδήποτε όργανο της κλάσης Α. Για 

ειδικούς σκοπούς, το κράτος µέλος επιτρέπεται να απαιτεί οποιοδήποτε όργανο 

της κλάσης Β. 

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

ελαφρά βιοµηχανία, επιτρέπει την πραγµατοποίηση της µέτρησης µε 

οποιοδήποτε όργανο της κλάσης Β. Επιτρέπεται στο κράτος µέλος να απαιτεί 

για καθορισµένες περιπτώσεις οποιοδήποτε όργανο της κλάσης Γ. 
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γ)  Το κράτος µέλος εξασφαλίζει ότι το πεδίο τιµών του ρεύµατος ορίζεται από 

την υπηρεσία κοινής ωφελείας ή το πρόσωπο που είναι νοµικά υπεύθυνο για 

την εγκατάσταση του µετρητή, ώστε ο µετρητής να είναι κατάλληλος για την 

ακριβή µέτρηση της προβλεπόµενης ή της προβλεπτής κατανάλωσης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

B + ΣΤ ή B + ∆ ή H1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

ΘΕΡΜΙ∆ΟΜΕΤΡΑ (MI-004)  

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

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα εφαρµόζονται στα 

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

εµπόριο και στην ελαφρά βιοµηχανία. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

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

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

θερµαγωγό υγρό. 

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

από τα υποσυστήµατα, αισθητήρα ροής, ζεύγος αισθητήρων θερµοκρασίας και υπολογιστή, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, είτε συνδυασµός των ανωτέρω. 

θ = θερµοκρασία του θερµαγωγού υγρού, 

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

θout = η τιµή της θ στην έξοδο του κυκλώµατος ανταλλαγής θερµότητας, 
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∆θ = η διαφορά θερµοκρασίας θin — θout µε ∆θ ≥ 0, 

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

πλαίσια των µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων, 

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

πλαίσια των µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων, 

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

πλαίσια των µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων, 

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

πλαίσια των µεγίστων επιτρεπόµενων σφαλµάτων, 

q = παροχή του θερµαγωγού υγρού, 

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

για τη σωστή λειτουργία του θερµιδόµετρου, 

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

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

θερµιδόµετρου, 

P = η ανταλλασσόµενη θερµική ισχύς, 

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

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας 

Οι τιµές των ονοµαστικών συνθηκών λειτουργίας καθορίζονται από τον 

κατασκευαστή ως εξής: 

1.1.  Θερµοκρασία του υγρού: θmax, θmin, 

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

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



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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

θερµιδόµετρο µόνιµα στο ανώτατο όριο της θερµοκρασίας. 

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

περιορισµό: qp/qi ≥ 10. 

1.4.  Θερµική ισχύς: Ps. 

2.  Κατηγορίες ακριβείας 

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

3.  Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα που ισχύουν στα πλήρη θερµιδόµετρα 

Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σχετικά σφάλµατα που ισχύουν στα πλήρη θερµιδόµετρα, 

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

τιµής είναι 

– Για την κλάση 1: E = Ef + Et + Ec µε Ef + Et + Ec σύµφωνα µε τα σηµεία 7.1 

έως 7.3. 

– Για την κλάση 2: E = Ef + Et + Ec µε Ef + Et + Ec σύµφωνα µε τα σηµεία 7.1 

έως 7.3. 
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– Για την κλάση 3: E = Ef + Et + Ec µε Ef + Et + Ec σύµφωνα µε τα σηµεία 7.1 

έως 7.3. 

Το πλήρες θερµιδόµετρο δεν εκµεταλλεύεται τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

και δεν ευνοεί συστηµατικά κανένα µέρος. 

4.  Επιτρεπτές επενέργειες των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών 

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

πεδία σε συχνότητα δικτύου. 

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

του αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή µεταβολής που 

ορίζεται στο σηµείο 4.3 ή η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης είναι τέτοια 

ώστε να µην µπορεί να εκληφθεί ως έγκυρο αποτέλεσµα. 

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

του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που ισχύει για το εν λόγω θερµιδόµετρο 

(βλέπε σηµείο 3). 

5.  Αντοχή στον χρόνο 

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

χρονική περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούνται τα εξής 

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

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

υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή µεταβολής. 

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

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

υπερβαίνει τους 0,1 °C. 

6.  Αναγραφές στα θερµιδόµετρα 

– Κλάση 

– Όρια παροχής 

– Όρια θερµοκρασίας 

– Όρια διαφοράς θερµοκρασίας 

– Θέση εγκατάστασης του αισθητήρα: ροή ή επιστροφή 

– Ένδειξη κατεύθυνσης της ροής 
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7.  Υποσυστήµατα 

Οι διατάξεις για τα υποσυστήµατα µπορούν να εφαρµόζονται σε υποσυστήµατα 

κατασκευασµένα από τον ίδιο ή από διαφορετικούς κατασκευαστές. Σε περίπτωση 

όπου το θερµιδόµετρο αποτελείται από υποσυστήµατα, οι βασικές απαιτήσεις για το 

θερµιδόµετρο εφαρµόζονται στα υποσυστήµατα αναλόγως. Επιπλέον, ισχύουν τα 

ακόλουθα: 

7.1.  Το σχετικό µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του αισθητήρα ροής, εφαρµοζόµενο σε 

ποσοστό %, για τις κλάσεις ακρίβειας: 

– Κλάση 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), αλλά όχι άνω του 5 %, 

– Κλάση 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), αλλά όχι άνω του 5 %, 

– Κλάση 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), αλλά όχι άνω του 5 %, 

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

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

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

εκφραζόµενο σε ποσοστό %: 

– Et = (0,5 + 3 · ∆θmin/∆θ), 
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όπου το σφάλµα Et συσχετίζει την ένδειξη µε την αληθή τιµή της σχέσης ανάµεσα 

στο σήµα εξόδου του ζεύγους αισθητήρων θερµοκρασίας και στη διαφορά 

θερµοκρασίας. 

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

%: 

– Ec = (0,5 + ∆θmin/∆θ), 

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

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

αντίστοιχη απόλυτη τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που ισχύει για το 

υποσύστηµα (βλέπε σηµεία 7.1, 7.2 ή 7.3). 

7.5. Αναγραφές στα υποσυστήµατα 

Κλάση 

Όρια παροχής 

Όρια θερµοκρασίας 

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

σήµα εξόδου 

Αισθητήρας ροής: 

Ένδειξη κατεύθυνσης της ροής 
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Αναγνώριση τύπου (π.χ. Pt 100) 

Όρια θερµοκρασίας 

Ζεύγος αισθητήρων 

θερµοκρασίας: 

Όρια διαφοράς θερµοκρασίας 

Υπολογιστής: Είδος αισθητήρων θερµοκρασίας 

– Όρια θερµοκρασίας 

– Όρια διαφοράς θερµοκρασίας 

– Απαιτούµενος ονοµαστικός δείκτης µέτρησης (π.χ. 

λίτρα/παλµοί) ή αντίστοιχο σήµα εξόδου προερχόµενο 

από τον αισθητήρα ροής 

– Θέση εγκατάστασης του αισθητήρα: ροή ή επιστροφή 
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ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ 

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

πραγµατοποίηση της µέτρησης από οποιοδήποτε όργανο της κλάσης 3. 

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

βιοµηχανία, επιτρέπεται να απαιτεί όργανο της κλάσης 3. 

γ)  Όσον αφορά τις απαιτήσεις των σηµείων 1.1 έως 1.4 ανωτέρω, τα κράτη µέλη 

εξασφαλίζουν ότι οι ιδιότητες ορίζονται από την υπηρεσία κοινής ωφελείας ή το 

πρόσωπο που είναι νοµικά υπεύθυνο για την εγκατάσταση του µετρητή, ώστε ο 

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

προβλεπτής κατανάλωσης. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

B + ΣΤ ή B + ∆ ή H1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ (MI-005)  

Στα συστήµατα µετρήσεων που προορίζονται για τη συνεχή και δυναµική µέτρηση 

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

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

διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα. 

Ανάλογα µε την περίπτωση, στο παρόν παράρτηµα, αντί «όγκος, και L», µπορεί να γράφεται 

«µάζα και kg». 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μετρητής  Όργανο σχεδιασµένο για τη συνεχή µέτρηση, την αποθήκευση σε 

µνήµη και την απεικόνιση της ποσότητας υγρού που ρέει µέσω του 

µορφοτροπέα µετρήσεων στις συνθήκες της µέτρησης σε κλειστό 

αγωγό υπό πλήρη φόρτιση. 

Υπολογιστής  Τµήµα του µετρητή το οποίο λαµβάνει τα σήµατα εξόδου από τον 

ή τους µορφοτροπείς µετρήσεων και, πιθανώς, από συνδεδεµένα 

όργανα µέτρησης και δείχνει τα αποτελέσµατα της µέτρησης. 

Συνδεδεµένο όργανο 

µέτρησης 

 Όργανο συνδεδεµένο µε τον υπολογιστή για τη µέτρηση 

ορισµένων ποσοτήτων οι οποίες είναι χαρακτηριστικές του υγρού, 

µε στόχο τη διόρθωση ή/και την αναγωγή. 
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Μηχανισµός 

αναγωγής 

 Τµήµα του υπολογιστή το οποίο, λαµβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά του υγρού (θερµοκρασία, πυκνότητα κλπ.) τα 

οποία µετρώνται µε τα συνδεδεµένα όργανα µέτρησης ή είναι 

αποθηκευµένα σε µνήµη, αυτοµάτως ανάγει 

– τον όγκο του υγρού που µετράται σε συνθήκες µέτρησης, 

σε όγκο βασικών συνθηκών και/ή µάζα, ή 

– τη µάζα του υγρού που µετράται σε συνθήκες µέτρησης 

σε όγκο σε συνθήκες µέτρησης και/ή σε όγκο βασικών 

συνθηκών 

Σηµ.: 

Ο µηχανισµός αναγωγής περιλαµβάνει τα σχετικά συνδεδεµένα 

όργανα µέτρησης. 

Βασικές συνθήκες  Οι καθορισµένες συνθήκες στις οποίες ανάγεται η µετρούµενη 

ποσότητα υγρού σε συνθήκες µέτρησης. 

Σύστηµα µέτρησης  Ένα σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει τον µετρητή αυτό καθεαυτό 

και όλες τις διατάξεις που απαιτούνται για να εξασφαλιστούν 

ορθές µετρήσεις ή προορίζονται να διευκολύνουν τις εργασίες 

µέτρησης. 
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Αντλία καυσίµου  Σύστηµα µέτρησης το οποίο προορίζεται για τον ανεφοδιασµό σε 

καύσιµα µηχανοκίνητων οχηµάτων, µικρών πλοίων και µικρών 

αεροσκαφών. 

Μηχανισµός 

αυτοεξυπηρέτησης 

 Μηχανισµός ο οποίος επιτρέπει στον πελάτη να χρησιµοποιεί 

σύστηµα µέτρησης µε στόχο την απόκτηση υγρού για ιδία χρήση. 

∆ιάταξη 

αυτοεξυπηρέτησης 

 Ειδική διάταξη η οποία αποτελεί τµήµα του µηχανισµού 

αυτοεξυπηρέτησης και επιτρέπει τη λειτουργία ενός ή 

περισσοτέρων συστηµάτων µέτρησης σε αυτό το µηχανισµό 

αυτοεξυπηρέτησης. 

Ελάχιστη 

µετρούµενη 

ποσότητα (ΕΜΠ) 

 Η µικρότερη ποσότητα υγρού για την οποία η µέτρηση είναι 

µετρολογικά αποδεκτή για το σύστηµα µέτρησης. 

Άµεση ένδειξη  Η ένδειξη, είτε όγκου είτε µάζας, η οποία αντιστοιχεί στο 

µετρητέο µέγεθος που ο µετρητής είναι ικανός να µετρήσει. 

Σηµ.: 

Η άµεση ένδειξη µπορεί να αναχθεί σε ένδειξη άλλης ποσότητας 

µε τη χρήση µηχανισµού αναγωγής. 
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∆υνατότητα 

διακοπής/Μη 

δυνατότητα 

διακοπής 

 Ένα σύστηµα µέτρησης θεωρείται ότι έχει/δεν έχει δυνατότητα 

διακοπής όταν η ροή του υγρού µπορεί/δεν µπορεί να ανακοπεί 

εύκολα και ταχέως. 

Πεδίο τιµών 

παροχής 

 Το πεδίο µεταξύ της ελάχιστης τιµής παροχής (Qmin) και της 

µέγιστης τιµής παροχής (Qmax). 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας 

Ο κατασκευαστής ορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου, ιδίως 

δε: 

1.1.  Το πεδίο τιµών παροχής 

Το πεδίο τιµών παροχής υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 

i)  Το πεδίο τιµών παροχής ενός συστήµατος µέτρησης κείται εντός του πεδίου 

τιµών παροχής καθενός από τα στοιχεία του, ιδίως δε του µετρητή. 
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ii)  Μετρητής και σύστηµα µετρήσεων 

Πίνακας 1 

Ειδικό σύστηµα µέτρησης Χαρακτηριστικό του 

υγρού 

Ελάχιστη αναλογία 

Qmax: Qmin 

Καύσιµα πλην 

υγραερίου 

10: 1 Αντλίες καυσίµων 

Υγραέριο 5: 1 

Σύστηµα µέτρησης Κρυογόνα υγρά 5: 1 

Συστήµατα µέτρησης για πετρελαιαγωγούς 

και συστήµατα για τη φόρτωση δεξαµενών 

πλοίων 

Όλα τα υγρά Κατάλληλα για χρήση 

Όλα τα υπόλοιπα συστήµατα µέτρησης Όλα τα υγρά 4: 1 
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1.2.  Τις ιδιότητες του υγρού που θα µετρηθεί από το όργανο, προσδιορίζοντας την 

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

– πεδίο τιµών θερµοκρασίας, 

– πεδίο τιµών πίεσης, 

– πεδίο τιµών πυκνότητας, 

– πεδίο τιµών ιξώδους. 

1.3.  Την ονοµαστική τιµή του τροφοδοτικού ισχύος εναλλασσόµενου ρεύµατος (ΑC) 

και/ή όρια παροχής συνεχούς ρεύµατος (DC) 

1.4.  Τις βασικές συνθήκες για τις ανηγµένες τιµές. 

Σηµ.: 

Το σηµείο 1.4 δεν θίγει την υποχρέωση των κρατών µελών να απαιτούν τη χρήση 

θερµοκρασίας είτε 15 °C σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2003/96/EΚ του Συµβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά µε την 

αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και 

της ηλεκτρικής ενέργειας1. 

                                                 
1 ΕΕ L ▌283 της 31.10.2003, σ. 51. 
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2.  Κατάταξη ακριβείας και µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

2.1.  Για ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες από 2 λίτρα, το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

στην ένδειξη είναι: 

Πίνακας 2 

 Κλάση ακριβείας 

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

Συστήµατα µέτρησης 

(A) 

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

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

2.2.  Για ποσότητες µικρότερες από δύο λίτρα, τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα στην 

ένδειξη είναι: 

Πίνακας 3 

Μετρούµενος όγκος V Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

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

0,1 L 

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

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

0,4 L 

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

1 L ≤ V < 2 L Η τιµή του πίνακα 3, εφαρµοζόµενη σε 2 L 
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2.3.  Ανεξάρτητα όµως από τη µετρούµενη ποσότητα, η τάξη µεγέθους του µέγιστου 

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

– απόλυτη τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος που εµφαίνεται στον 

πίνακα 2 ή 3, 

– απόλυτη τιµή του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος για την ελάχιστη 

µετρούµενη ποσότητα (Εmin). 

2.4.1.  Προκειµένου για ελάχιστες µετρούµενες ποσότητες ίσες ή µεγαλύτερες από 2 λίτρα, 

ισχύουν αµφότερες οι ακόλουθες συνθήκες 

Συνθήκη 1 

Emin θα πληροί τη συνθήκη: η Emin ≥ 2 R, όπου R το µικρότερο διάστηµα της 

κλίµακας της διάταξης ένδειξης. 

Συνθήκη 2 

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

– MMQ = η ελάχιστη µετρούµενη ποσότητα, 

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

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

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

ορίζεται στον πίνακα 3 και συσχετίζεται µε τη σειρά Α του πίνακα 2. 
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2.5.  Ανοιγµένη ένδειξη 

Σε περίπτωση αναγωγής της ένδειξης, τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα είναι 

εκείνα που καθορίζονται στη σειρά Α του πίνακα 2. 

2.6.  ∆ιατάξεις αναγωγής 

Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα στις ανοιγµένες ενδείξεις που οφείλεται στη 

διάταξη αναγωγής ισούται µε ± (A - B), όπου Α και Β οι τιµές που καθορίζονται 

στον πίνακα 2. 

Μέρη διατάξεων αναγωγής τα οποία µπορούν να υποβληθούν σε δοκιµή χωριστά. 

α) Υπολογιστής 

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

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

επιτρεπτού σφάλµατος που καθορίζεται στη σειρά Α του πίνακα 2. 

β) Συνδεδεµένα όργανα µέτρησης 

 Τα συνδεδεµένα όργανα µέτρησης έχουν τουλάχιστον την ακρίβεια που προκύπτει 

από τις τιµές του πίνακα 4. 
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Πίνακας 4 

Κλάσεις ακρίβειας του συστήµατος µετρήσεων Μέγιστα επιτρεπόµενα 

σφάλµατα µετρήσεων 
0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 

Θερµοκρασία ± 0,3 °C ± 0,5 °C ± 1,0 °C 

Πίεση Κάτω του 1 MPa: ± 50 kPa 

Από 1 έως 4 MPa: ± 5 % 

Άνω των 4 MPa: ± 200 kPa 

Πυκνότητα ± 1 kg/m3 ± 2 kg/m3 ± 5 kg/m3 

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

που φέρει ο µηχανισµός αναγωγής. 

γ) Ακρίβεια της υπολογιστικής λειτουργίας 

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

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

καθορίζεται στο στοιχείο β) ανωτέρω. 
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2.7.  Η απαίτηση α) στο σηµείο 2.6 ισχύει για κάθε υπολογισµό και όχι µόνο για την 

αναγωγή. 

2.8.  Το σύστηµα µέτρησης δεν εκµεταλλεύεται τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα και 

δεν ευνοεί συστηµατικά κανένα µέρος. 

3.  Μέγιστη επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών 

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

από τις ακόλουθες: 

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

µεταβολής που ορίζεται στο σηµείο 3.2 ή 

– η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης εµφανίζει µια στιγµιαία 

διακύµανση, που δεν µπορεί να εκληφθεί, να αποθηκευτεί σε µνήµη ή να 

µεταδοθεί ως αποτέλεσµα της µέτρησης. Επιπλέον, στην περίπτωση των 

συστηµάτων µε δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας, αυτό µπορεί να 

συνεπάγεται και αδυναµία εκτέλεσης των µετρήσεων, ή 

– η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης υπερβαίνει την κρίσιµη τιµή 

µεταβολής, οπότε το σύστηµα µετρήσεων επιτρέπει την ανάκτηση του 

αποτελέσµατος µέτρησης που είχε ληφθεί ακριβώς πριν από την εµφάνιση της 

κρίσιµης στιγµής µεταβολής και διακόπτει τη ροή. 
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3.2.  Η κρίσιµη τιµή µεταβολής είναι η µεγαλύτερη από είτε το ένα πέµπτο του µέγιστου 

επιτρεπόµενου σφάλµατος σε µια συγκεκριµένη µετρούµενη ποσότητα είτε την Εmin. 

4.  Αντοχή στον χρόνο 

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

χρονική περίοδος που υπολογίζει ο κατασκευαστής, πρέπει να πληρούται το εξής 

κριτήριο: 

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

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

µετρητές που καθορίζεται στη σειρά Β του πίνακα 2. 

5.  Καταλληλότητα 

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

ενδείξεις που παρέχουν οι διάφορες διατάξεις δεν πρέπει να διαφέρουν µεταξύ τους 

κατά περισσότερο από ένα διάστηµα της κλίµακας, εφόσον οι διατάξεις έχουν το 

ίδιο διάστηµα κλίµακας. Εάν οι διατάξεις έχουν διαφορετικά διαστήµατα κλίµακας, 

η απόκλιση µεταξύ των ενδείξεων δεν πρέπει να υπερβαίνει το µεγαλύτερο από τα 

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

κλίµακας της κύριας διάταξης ένδειξης στο σύστηµα µέτρησης και τα διαστήµατα 

κλίµακας της διάταξης αυτοεξυπηρέτησης είναι τα ίδια και τα αποτελέσµατα της 

µέτρησης δεν διαφέρουν µεταξύ τους. 

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

συνθήκες χρήσης εκτός εάν αυτό είναι ευκόλως εµφανές. 

5.3.  Η τυχόν παρουσία αέρα ή αερίου στο υγρό σε εκατοστιαία αναλογία που δεν µπορεί 

να ανιχνευθεί εύκολα δεν πρέπει να οδηγεί σε διακύµανση του σφάλµατος 

µεγαλύτερη από: 

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

υπερβαίνει την τιµή 1 mPa.s ή 

– 1 % προκειµένου για πόσιµα υγρά και υγρά των οποίων το ιξώδες υπερβαίνει 

την τιµή 1 mPa.s. 

Ωστόσο, η επιτρεπόµενη διακύµανση δεν είναι σε καµία περίπτωση µικρότερη από 

το 1 % της MMQ. Η τιµή αυτή ισχύει στην περίπτωση των θυλάκων αέρα ή αερίου. 

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

της απεικόνισης. 

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

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

είναι διαρκής, µέχρις ότου όλοι οι συναλλασσόµενοι έχουν δεχθεί το αποτέλεσµα 

της µέτρησης. 

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

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

οδηγεί σε διακύµανση του σφάλµατος µεγαλύτερη των τιµών που καθορίζονται στο 

σηµείο 5.3. 

5.5.  Αντλίες καυσίµου 

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

διάρκεια της µέτρησης. 

5.5.2.  ∆εν είναι δυνατόν να αρχίσει νέα µέτρηση, αν πρώτα δεν µηδενισθεί η απεικόνιση. 
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5.5.3.  Σε περίπτωση όπου το σύστηµα µετρήσεων είναι εξοπλισµένο µε οθόνη απεικόνισης 

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

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

υπερβαίνει την τιµή που αντιστοιχεί στην Εmin. Η διαφορά αυτή δεν χρειάζεται 

ωστόσο να είναι µικρότερη από τη µικρότερη αξία του νοµίσµατος. 

6.  Βλάβη του τροφοδοτικού ισχύος 

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

οποίο διασφαλίζει όλες τις λειτουργίες µέτρησης όσο διαρκεί η βλάβη της κύριας 

πηγής ισχύος είτε είναι εφοδιασµένα µε µέσα αποθήκευσης σε µνήµη και 

απεικόνισης των διαθέσιµων δεδοµένων, ώστε να µπορεί να κλείσει η υπό εξέταση 

συναλλαγή, καθώς και µε µέσα διακοπής της ροής τη στιγµή που παρουσιάζεται 

βλάβη στην κύρια πηγή ισχύος. 
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7.  Έναρξη χρήσης 

Πίνακας 5 

Κλάση 

ακριβείας 

Τύπος του συστήµατος µέτρησης 

0,3 Συστήµατα µέτρησης σε σωληναγωγούς 

0,5 Όλα τα συστήµατα µέτρησης, εκτός αντιθέτων υποδείξεων σε άλλο 

σηµείο του παρόντος πίνακα, και ειδικότερα: 

– αντλίες καυσίµου (εκτός από υγραέριο) 

– συστήµατα µέτρησης σε οδικά βυτιοφόρα οχήµατα για υγρά 

χαµηλού ιξώδους (≤ 20 mPa.s) 

– – συστήµατα µέτρησης για την (εκ)φόρτωση δεξαµενών 

πλοίων και οδικών και σιδηροδροµικών βυτιοφόρων οχηµάτων1 

– συστήµατα µέτρησης για το γάλα 

– συστήµατα µέτρησης για τον ανεφοδιασµό αεροσκαφών µε 

καύσιµο 
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Συστήµατα µέτρησης για υγροποιηµένα αέρια υπό πίεση που µετριούνται 

σε θερµοκρασία ίση ή µεγαλύτερη από – 10 °C 

1,0 

Συστήµατα µέτρησης που ανήκουν συνήθως στην κλάση 0,3 ή 0,5 αλλά 

χρησιµοποιούνται για υγρά 

– θερµοκρασίας κάτω των - 10 °C ή άνω των 50 °C 

– δυναµικού ιξώδους άνω των 1000 mPa.s 

– µέγιστης παροχής κατ’ όγκο 20 L/h κατ’ ανώτατο όριο 

Συστήµατα µέτρησης για υγροποιηµένο διοξείδιο του άνθρακα 1,5 

Συστήµατα µέτρησης για υγροποιηµένα αέρια υπό πίεση που µετριούνται 

σε θερµοκρασία κάτω των – 10 °C (εκτός από τα κρυογόνα υγρά) 

2,5 Συστήµατα µέτρησης για κρυογόνα υγρά (θερµοκρασία κάτω των –

 153 °C) 

1Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν συστήµατα µέτρησης κλάσης ακριβείας 0,3 ή 

0,5 όταν χρησιµοποιούνται για την επιβολή φόρων επί των ορυκτελαίων κατά την 

(εκ)φόρτωση δεξαµενών πλοίων και οδικών και σιδηροδροµικών βυτιοφόρων οχηµάτων. 

Σηµ.: Ωστόσο, ο κατασκευαστής µπορεί να καθορίζει καλύτερη κλάση ακριβείας για ένα 

ορισµένο τύπο συστήµατος µέτρησης. 
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8.  Μονάδες µέτρησης 

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

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

(t). 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

Β + ΣΤ ή Β + ∆ ή Η1 ή Ζ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΖΥΓΙΣΗΣ (MI-006)  

Στα αυτόµατα όργανα ζύγισης που ορίζονται κατωτέρω και προορίζονται για τον 

προσδιορισµό της µάζας ενός σώµατος χρησιµοποιώντας τη δράση της βαρύτητας στο σώµα 

αυτό, έχουν εφαρµογή οι σχετικές βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, οι ειδικές 

απαιτήσεις του Κεφαλαίου Ι του παρόντος παραρτήµατος και οι διαδικασίες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης που απαριθµούνται στα διάφορα κεφάλαια του παρόντος παραρτήµατος. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αυτόµατο όργανο ζύγισης  Όργανο που προσδιορίζει τη µάζα ενός προϊόντος χωρίς την 

παρέµβαση χειριστή και ακολουθεί ένα προκαθορισµένο 

πρόγραµµα αυτόµατων διεργασιών χαρακτηριστικό του 

εκάστοτε οργάνου. 

Αυτόµατη σταθµική 

µηχανή 

 Αυτόµατο όργανο ζύγισης που προσδιορίζει τη µάζα 

προδιαταγµένων χωριστών φορτίων (π.χ. προσυσκευασιών) 

ή µεµονωµένων φορτίων υλικού χύµα. 
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Αυτόµατη σταθµική 

µηχανή ελέγχου 

 Αυτόµατη σταθµική µηχανή που χωρίζει αντικείµενα 

διαφορετικής µάζας σε δύο ή περισσότερα υποσυστήµατα 

ανάλογα µε την τιµή της διαφοράς της µάζας τους από µια 

ονοµαστική τιµή διαλογής. 

Ζυγιστής επισήµανσης 

βάρους 

 Αυτόµατη σταθµική µηχανή που τοποθετεί σε µεµονωµένα 

αντικείµενα ετικέτα στην οποία αναγράφεται το βάρος. 

Ζυγιστής επισήµανσης 

βάρους-αξίας 

 Αυτόµατη σταθµική µηχανή που τοποθετεί σε µεµονωµένα 

αντικείµενα ετικέτα στην οποία αναγράφεται το βάρος και η 

τιµή. 

Αυτόµατο όργανο 

σταθµικής πλήρωσης 

 Αυτόµατο όργανο ζύγισης που γεµίζει δοχεία µε 

προκαθορισµένη και θεωρητικά σταθερή µάζα προϊόντος 

χύµα. 

Αθροιστής ασυνεχούς 

λειτουργίας (αθροιστική 

ζυγιστική χοάνη) 

 Αυτόµατο όργανο ζύγισης που προσδιορίζει τη µάζα 

προϊόντος χύµα χωρίζοντάς το σε επιµέρους φορτία. 

Προσδιορίζεται διαδοχικά η µάζα κάθε επιµέρους φορτίου 

και οι µάζες αθροίζονται. Κάθε επιµέρους φορτίο 

επιστρέφεται κατόπιν στο σωρό του προϊόντος. 
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Αθροιστής συνεχούς 

λειτουργίας 

 Αυτόµατο όργανο ζύγισης που προσδιορίζει συνεχώς τη 

µάζα προϊόντων χύµα που κινούνται επάνω σε µεταφορική 

ταινία, χωρίς συστηµατική διαίρεση του προϊόντος και 

χωρίς διακοπή της κίνησης της µεταφορικής ταινίας. 

Γεφυροπλάστιγγα 

σιδηροδρόµων 

 Αυτόµατο όργανο ζύγισης εφοδιασµένο µε υποδοχέα 

φορτίου ο οποίος περιλαµβάνει σιδηροτροχιές για τη 

µεταφορά σιδηροδροµικών οχηµάτων. 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I — Κοινές απαιτήσεις για τα αυτόµατα όργανα ζύγισης παντός τύπου 

1.  Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας 

Ο κατασκευαστής καθορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου ως 

εξής: 
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1.1.  Για το µετρητέο µέγεθος: 

Την περιοχή µέτρησης, εκφραζόµενη σε µέγιστη και ελάχιστη δυναµικότητα, 

1.2.  Για τα επιδρώντα µεγέθη του τροφοδοτικού ισχύος: 

Σε περίπτωση παροχής 

AC 

: την ονοµαστική τάση παροχής AC, ή τα όρια τάσης AC. 

Σε περίπτωση παροχής 

DC 

: την ονοµαστική και την κατώτατη τάση παροχής DC, ή τα 

όρια τάσης DC. 

1.3.  Για τα επιδρώντα µηχανικά και κλιµατικά µεγέθη: 

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

επόµενα κεφάλαια του παρόντος παραρτήµατος. 

∆εν εφαρµόζονται οι κλάσεις µηχανικού περιβάλλοντος σύµφωνα µε το σηµείο 1.3.2 

του παραρτήµατος Ι. Προκειµένου για τα όργανα τα οποία χρησιµοποιούνται υπό 

ειδικές συνθήκες µηχανικών καταπονήσεων, π.χ. όργανα ενσωµατωµένα σε 

οχήµατα, οι µηχανικές συνθήκες λειτουργίας ορίζονται από τον κατασκευαστή. 
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1.4.  Για τα λοιπά επιδρώντα µεγέθη (εφόσον υπάρχουν): 

Ο ρυθµός ή οι ρυθµοί λειτουργίας. 

Τα χαρακτηριστικά του προς ζύγιση προϊόντος ή προϊόντων. 

2.  Επιτρεπτές επενέργειες διαταραχών — Ηλεκτροµαγνητικό περιβάλλον 

Οι απαιτούµενες επιδόσεις και η κρίσιµη τιµή µεταβολής παρέχονται στο κεφάλαιο 

του παρόντος παραρτήµατος που πραγµατεύεται κάθε τύπο οργάνου. 

3.  Καταλληλότητα 

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

φόρτωσης και του ρυθµού λειτουργίας, έτσι ώστε να µη σηµειώνεται υπέρβαση του 

µέγιστου επιτρεπτού σφάλµατος κατά την κανονική λειτουργία. 

3.2.  Έχουν προβλεφθεί κατάλληλοι µηχανισµοί χειρισµού υλικών, που επιτρέπουν στο 

όργανο να µην υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα κατά την κανονική 

λειτουργία του. 

3.3.  Κάθε διεπαφή ελέγχου από χειριστή είναι σαφής και αποτελεσµατική. 
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3.4.  Ο χειριστής πρέπει να µπορεί να εξακριβώνει την ακεραιότητα της οθόνης ενδείξεων 

(εφόσον υπάρχει). 

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

όργανο να µην υπερβαίνει το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα κατά την κανονική 

λειτουργία του. 

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

εφόσον είναι δυνατή η εκτύπωση. 

4.  Αξιολόγηση της συµµόρφωσης 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 

µεταξύ των οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

Για µηχανικά συστήµατα: 

Β + ∆ ή Β + Ε ή Β + ΣΤ ή ∆1 ή ΣΤ1 ή Ζ ή Η1. 

Για ηλεκτροµηχανικά συστήµατα: 

Β + ∆ ή Β + Ε ή Β + ΣΤ ή Ζ ή Η1. 

Για ηλεκτρονικά συστήµατα ή συστήµατα που περιέχουν λογισµικό: 

Β + ∆ ή Β + ΣΤ ή Ζ ή Η1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II — Αυτόµατες σταθµικές µηχανές 

1.  Κλάσεις ακριβείας 

1.1.  Τα όργανα υποδιαιρούνται σε πρωτογενείς κατηγορίες που παρίστανται µε 

X ή Y 

όπως ορίζει ο κατασκευαστής. 

1.2.  Οι πρωτογενείς αυτές κατηγορίες υποδιαιρούνται περαιτέρω σε τέσσερις κλάσεις 

ακριβείας: 

XI, XII, XIII & XIIII  

και 

Y (I), Y (II), Y (α) και Y (β) 

οι οποίες ορίζονται από τον κατασκευαστή. 

2.  Όργανα κατηγορίας Χ 

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

προσυσκευασιών που υπόκεινται στις απαιτήσεις της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του 

Συµβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 1979, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών των αναφεροµένων στην προπαρασκευή σε µάζα ή όγκο ορισµένων 

προϊόντων σε προσυσκευασία1, που εφαρµόζεται στις προσυσκευασίες. 

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

ποσοτικά τη µέγιστη επιτρεπτή τυπική απόκλιση όπως ορίζεται στο σηµείο 4.2. 

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

µορφή 1 × 10k, 2 × 10k ή 5 × 10k, όπου k ακέραιος αρνητικός αριθµός ή µηδέν. 

                                                 
1 ΕΕ L 46 της 21.2.1976, σ. 1. ▌ 
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3.  Όργανα κατηγορίας Υ 

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

4.  Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

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

κατηγορίας Υ 

Πίνακας 1 

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

επιτρεπόµενο 

µέσο σφάλµα 

Μέγιστο 

επιτρεπόµενο 

σφάλµα 

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

0 < m ≤ 50.000 0 < m ≤ 5.000 0 < m ≤ 500 0 < m ≤ 50 ± 0,5 e ± 1 e 

50 000 < m ≤ 

200 000 

5 000 < m ≤ 

20 000 

500 < m ≤ 2 000 50 < m ≤ 200 ± 1,0 e ± 1,5 e 

200 000 < m 20 000 < m ≤ 

100 000 

2 000 < m ≤ 

10 000 

200 < m ≤ 

1 000 

± 1,5 e ± 2 e 
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4.2.  Τυπική απόκλιση 

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

λαµβάνεται από τον πολλαπλασιασµό του συντελεστή (x) επί την τιµή του κατωτέρω 

πίνακα 2. 

Πίνακας 2 

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

X(1) 

m ≤ 50 g 0,48 % 

50 g < m ≤ 100 g 0,24 g 

100 g < m ≤ 200 g 0,24 % 

200 g < m ≤ 300 g 0,48 g 

300 g < m ≤ 500 g 0,16 % 

500 g < m ≤ 1.000 g 0,8 g 
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1.000 g < m ≤ 

10.000 g 

0,08 % 

10.000 g < m ≤ 

15.000 g 

8 g 

15.000 g < m 0,053 % 

 Για τις κλάσεις XI και XII, το (x) είναι µικρότερο του 1 

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

 Για την κλάση XIIII, το (x) είναι µεγαλύτερο του 1 

4.3.  Επαλήθευση υποδιαίρεσης της κλίµακας — όργανα µιας υποδιαίρεσης 
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Πίνακας 3 

Κατηγορίες 

ακριβείας 

Υποδιαίρεση της 

κλίµακας επαλήθευσης 

Αριθµός των υποδιαιρέσεων της κλίµακας 

επαλήθευσης n = Max/e 

   Ελάχιστο όριο Ανώτατο όριο 

XI Y(I) 0,001 g ≤ e 50 000 — 

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

0,1 g ≤ e 5 000 100 000 

0,1 g ≤ e ≤ 2 g 100 10 000 XIII Y(a) 

5 g ≤ e 500 10 000 

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

Πίνακας 4 

Κατηγορίες 

ακριβείας 

Υποδιαίρεση της 

κλίµακας 

επαλήθευσης 

Αριθµός των υποδιαιρέσεων της κλίµακας 

επαλήθευσης n = Max/e 

   Κατώτερο όριο 1 

n = Maxi/e(i+1) 

Ανώτατο όριο 

n = Maxi/ei 

XI Y(I) 0,001 g ≤ ei 50 000 — 

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

  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 

1 Για i = r, ισχύει η αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1, µε αντικατάσταση του e από το er. 
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 όπου: 

i = 1, 2, … r 

i = µερική περιοχή ζύγισης 

r = συνολικός αριθµός µερικών 

περιοχών 

5.  Περιοχή µετρήσεων 

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

λαµβάνει υπόψη ότι η ελάχιστη δυναµικότητα ισούται τουλάχιστον µε 

κλάση Y(I) : 100 e 

κλάση Y(II) : 20 e για 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, και 50 

e για 0,1 g ≤ e 

κλάση Y(a) : 20 e 

κλάση Y(b) : 10 e 

Ζυγοί που χρησιµοποιούνται για διαλογή π.χ. 

ταχυδροµικοί ζυγοί και ζυγιστές απορριµµάτων 

: 5 e 
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6.  ∆υναµική ρύθµιση 

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

κατασκευαστής. 

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

κινούµενου φορτίου, εάν υπάρχει, δεν µπορεί να λειτουργήσει εκτός της περιοχής 

φορτίων και µπορεί να διασφαλίζεται. 

7.  Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών 

διαταραχών 

7.1.  Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων είναι: 

7.1.1.  Για όργανα κατηγορίας Χ: 

– Για αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται στον πίνακα 1 και στον πίνακα 2, 

– Για στατική ζύγιση µε µη αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται στον πίνακα 1. 

7.1.2.  Για όργανα κατηγορίας Υ: 

– Για κάθε φορτίο σε αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται στον πίνακα 1, 

– Για στατική ζύγιση µε µη αυτόµατη λειτουργία, όπως ορίζεται για την 

κατηγορία Χ στον πίνακα 1. 
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7.2.  Η κρίσιµη τιµή µεταβολής λόγω διαταραχής ισούται προς µια υποδιαίρεση της 

κλίµακας επαλήθευσης. 

7.3.  Περιοχή θερµοκρασίας: 

– Για τις κλάσεις XI και Y(I), η κατώτατη περιοχή είναι 5 °C. 

– Για τις κλάσεις XII και Y(II), η κατώτατη περιοχή είναι 15 °C. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III — Αυτόµατα όργανα σταθµικής πλήρωσης 

1.  Κατηγορίες ακριβείας 

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

τις λειτουργικές κλάσεις ακρίβειας X(x). 

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

αντιστοιχεί στη µέγιστη δυνατή ακρίβεια των οργάνων του δεδοµένου τύπου. Μετά 

την εγκατάσταση κάθε οργάνου, ορίζονται γι’ αυτό µία ή περισσότερες λειτουργικές 

κλάσεις ακριβείας, X(x), λαµβανοµένων υπόψη των εκάστοτε προϊόντων προς 

ζύγιση. Ο συντελεστής χαρακτηρισµού της κλάσης (x) πρέπει να είναι ≤ 2 και να 

έχει την µορφή 1 × 10k, 2 × 10k ή 5 × 10k, όπου k ακέραιος αρνητικός αριθµός ή 

µηδέν. 

1.3.  Η κλάση ακριβείας αναφοράς Ref(x) έχει εφαρµογή στα στατικά φορτία. 
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1.4.  Στη λειτουργική κλάση ακριβείας X(x), X είναι ένα σύστηµα που συσχετίζει την 

ακρίβεια µε το βάρος του φορτίου και (x) είναι πολλαπλασιαστής εφαρµοζόµενος 

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

2.  Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

2.1.  Σφάλµα στατικής ζύγισης 

2.1.1.  Για στατικά φορτία στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας, το µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα για την κλάση ακρίβειας αναφοράς Ref(x) ισούται προς το 

0,312 της µέγιστης επιτρεπτής απόκλισης κάθε ποσότητας πλήρωσης από τον µέσο 

όρο, όπως ορίζεται στον πίνακα 5 πολλαπλασιαζόµενο επί τον συντελεστή 

χαρακτηρισµού της κλάσης (x). 

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

περισσότερα του ενός φορτία (π.χ. σωρευτικοί ή επιλεκτικοί συνδυασµένοι 

ζυγιστές), το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα για στατικά φορτία ισούται προς την 

ακρίβεια που απαιτείται για την ποσότητα πλήρωσης όπως ορίζεται στο σηµείο 2.2 

(δηλ. όχι το άθροισµα των µέγιστων επιτρεπτών αποκλίσεων των επιµέρους 

φορτίων). 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

2.2.  Απόκλιση από τη µέση ποσότητα πλήρωσης 

Πίνακας 5 

Μάζα των ποσοτήτων πλήρωσης — 

m (g) 

Μέγιστη επιτρεπτή απόκλιση κάθε ποσότητας 

πλήρωσης από τον µέσο όρο για την κλάση X(1) 

m ≤ 50 7,2 % 

50 < m ≤ 100 3,6 g 

100 < m ≤ 200 3,6 % 

200 < m ≤ 300 7,2 g 

300 < m ≤ 500 2,4 % 

500 < m ≤ 1 000 12 g 

1 000 < m ≤ 10 000 1,2 % 

10 000 < m ≤ 15 000 120 g 

15 000 < m 0,8 % 
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Σηµ.: 

 Η υπολογιζόµενη απόκλιση κάθε ποσότητας πλήρωσης από τον µέσο όρο 

επιτρέπεται να αναπροσαρµόζεται για να ληφθεί υπόψη η επίδραση του 

κοκκοµετρικού βαθµού του υλικού. 

2.3.  Σφάλµα σε σχέση µε προρυθµιζόµενες τιµές (σφάλµα ρύθµισης) 

Στην περίπτωση των οργάνων που επιτρέπουν την προρύθµιση του βάρους της 

ποσότητας πλήρωσης· η µέγιστη διαφορά µεταξύ της προρυθµισµένης τιµής και της 

µέσης µάζας των ποσοτήτων πλήρωσης δεν υπερβαίνει το 0,312 της µέγιστης 

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

καθορίζεται στον πίνακα 5. 

3. Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών 

διαταραχών 

3.1.  Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων ορίζεται στο 

σηµείο 2.1. 

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

στατικού βάρους ίση προς το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα που καθορίζεται στο 

σηµείο 2.1, υπολογιζόµενο για την ονοµαστική ελάχιστη ποσότητα πλήρωσης, ή, 

στην περίπτωση των οργάνων στα οποία η ποσότητα πλήρωσης απαρτίζεται από 

περισσότερα του ενός φορτία, µε µια µεταβολή που έχει ισοδύναµη επίδραση στην 

ποσότητα πλήρωσης. Η υπολογιζόµενη κρίσιµη τιµή µεταβολής στρογγυλοποιείται 

στο αµέσως µεγαλύτερο διάστηµα της κλίµακας (d). 
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3.3.  Ο κατασκευαστής καθορίζει την τιµή της ονοµαστικής κατώτατης ποσότητας 

πλήρωσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV — Αθροιστές ασυνεχούς λειτουργίας 

1.  Κλάσεις ακριβείας 

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

2.  Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

Πίνακας 6 

Κλάση Μέγιστο επιτρεπόµενο 

σφάλµα στο άθροισµα 

φορτίων 

0,2 ± 0,10 % 

0,5 ± 0,25 % 

1 ± 0,50 % 

2 ± 1,00 % 
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3.  ∆ιάστηµα κλίµακας άθροισης 

Το διάστηµα της κλίµακας άθροισης (dt) λαµβάνει τις τιµές: 

0,01 % Max ≤ dt ≤ 0,2 % Max 

4.  Ελάχιστο άθροισµα φορτίων (Σmin) 

Το ελάχιστο άθροισµα φορτίων (Σmin) δεν πρέπει να είναι µικρότερο από το φορτίο 

στο οποίο το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα ισούται µε το διάστηµα της κλίµακας 

άθροισης (dt), ούτε µεγαλύτερο από το ελάχιστο φορτίο που ορίζει ο 

κατασκευαστής. 

5.  Ρύθµιση του µηδενός 

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

εφοδιασµένα µε διάταξη ρύθµισης του µηδενός. Η αυτόµατη λειτουργία τους 

ανακόπτεται εάν η ένδειξη του µηδενός ποικίλει κατά: 

– 1 dt στα όργανα µε αυτόµατη διάταξη ρύθµισης του µηδενός 

– 0,5 dt στα όργανα µε ηµιαυτόµατη ή µη αυτόµατη διάταξη ρύθµισης του 

µηδενός. 
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6.  ∆ιεπαφή χειριστή 

Κατά την αυτόµατη λειτουργία ανακόπτονται οι ρυθµίσεις από χειριστή και ο 

µηδενισµός του οργάνου. 

7.  Εκτύπωση 

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

ανακόπτεται µέχρι να εκτυπωθεί το άθροισµα. Σε περίπτωση διακοπής της 

αυτόµατης λειτουργίας, εκτυπώνεται το άθροισµα. 

8.  Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών 

διαταραχών 

8.1.  Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων ορίζονται 

στον πίνακα 7. 

Πίνακας 7 

Φορτίο (m) σε διαστήµατα κλίµακας 

άθροισης (dt) 

Μέγιστ

ο 

επιτρεπ

όµενο 

σφάλµα 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 dt 

500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 dt 

2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 dt 
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8.2.  Η κρίσιµη τιµή µεταβολής λόγω διαταραχής είναι ένα διάστηµα της κλίµακας 

άθροισης για οποιαδήποτε ένδειξη βάρους και οποιοδήποτε αποθηκευµένο στη 

µνήµη άθροισµα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V — Αθροιστές συνεχούς λειτουργίας 

1.  Κατηγορίες ακριβείας 

Τα όργανα διακρίνονται στις εξής τρεις κλάσεις ακριβείας: 0,5· 1· 2. 

2.  Περιοχή µετρήσεων 

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

καθαρού φορτίου επί του ζυγού και της µέγιστης ικανότητας, και το ελάχιστο 

άθροισµα φορτίων. 

2.2.  Το ελάχιστο άθροισµα φορτίων, Σmin, είναι τουλάχιστον ίσο προς 

800 d για την κλάση 0,5, 

400 d για την κλάση 1, 

200 d για την κλάση 2. 

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

Πίνακας 8 

Κλάση Μέγιστο επιτρεπόµενο 

σφάλµα του 

αθροίσµατος φορτίων 

0,5 ± 0,25 % 

1 ± 0,5 % 

2 ± 1,0 % 

4.  Ταχύτητα του µεταφορικού ιµάντα 

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

ιµαντοζυγιστές µιας ταχύτητας και για τους ιµαντοζυγιστές πολλαπλών ταχυτήτων 

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

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

κινείται µε ταχύτητα διαφορετική από εκείνη του µεταφορικού ιµάντα. 

5.  ∆ιάταξη γενικής άθροισης 

Η διάταξη γενικής άθροισης, δεν πρέπει να µπορεί να µηδενισθεί. 
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6.  Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών 

διαταραχών 

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

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

πολλαπλασιασµένη επί 0,7 και στρογγυλεµένη στο πλησιέστερο διάστηµα της 

κλίµακας άθροισης (d). 

6.2.  Η κρίσιµη τιµή µεταβολής λόγω διαταραχής, για φορτία ίσα προς Σmin, ισούται προς 

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

κλάση του ιµαντοζυγιστού, στρογγυλευµένη στην επόµενη πλησιέστερη 

υποδιαίρεση της κλίµακας άθροισης (d). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI — Αυτόµατες γεφυροπλάστιγγες σιδηροδρόµων 

1.  Κλάσεις ακριβείας 

Τα όργανα διακρίνονται στις εξής τέσσερις κλάσεις ακριβείας: 

0,2· 0,5· 1· 2. 

2.  Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 
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2.1.  Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα για την εν κινήσει ζύγιση ενός βαγονιού ή 

ολόκληρου του συρµού ορίζονται στον πίνακα 9. 

Πίνακας 9 

Κλάση Μέγιστο 

επιτρεπόµενο 

σφάλµα 

0,2 ± 0,1 % 

0,5 ± 0,25 % 

1 ± 0,5 % 

2 ± 1,0 % 

 

2.2.  Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα για την εν κινήσει ζύγιση συνδεδεµένων ή 

αποσυνδεδεµένων βαγονιών ισούται προς τη µεγαλύτερη από τις εξής τιµές: 

– την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα 9, στρογγυλεµένη στην 

πλησιέστερη υποδιαίρεση της κλίµακας, 

– την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα 9, στρογγυλεµένη στην 

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

µέγιστου βάρους βαγονιού (όπως αναγράφεται στα αναγνωριστικά σήµατα), 

– µία υποδιαίρεση κλίµακας (d). 
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2.3.  Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα για την εν κινήσει ζύγιση συρµών ισούται προς 

τη µεγαλύτερη από τις εξής τιµές: 

– την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα 9, στρογγυλεµένη στην 

πλησιέστερη υποδιαίρεση της κλίµακας, 

– την τιµή που υπολογίζεται σύµφωνα µε τον πίνακα 9, για βάρος ίσο προς το 

35 % του µέγιστου βάρους ενός βαγονιού (όπως αναγράφεται στα 

αναγνωριστικά σήµατα) πολλαπλασιασµένη επί τον αριθµό των βαγονιών 

αναφοράς (µέχρι 10) του συρµού, και στρογγυλεµένη στην πλησιέστερη 

υποδιαίρεση της κλίµακας, 

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

ανωτάτου ορίου 10 d. 

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

όριο των αποτελεσµάτων ζύγισης που έχουν ληφθεί από µία ή περισσότερες 

διελεύσεις του συρµού, µπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο µέγιστο επιτρεπόµενο 

σφάλµα που καθορίζεται στο σηµείο 2.2, αλλά δεν υπερβαίνει διπλάσιό του ΜΕΣ. 

3.  Υποδιαίρεση κλίµακας (d) 

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

πίνακα 10. 
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Πίνακας 10 

Κλάση Υποδιαίρεση 

κλίµακας (d) 

0,2 d ≤ 50 kg 

0,5 d ≤ 100 kg 

1 d ≤ 200 kg 

2 d ≤ 500 kg 

4.  Περιοχή µέτρησης 

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

της τιµής του πηλίκου του ελάχιστου βάρους βαγονιού διαιρούµενου δια του 

αριθµού των µερικών ζυγίσεων. 

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

5.  Επιδόσεις υπό την επήρεια επηρεαζόντων παραγόντων και ηλεκτροµαγνητικών 

διαταραχών 
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5.1.  Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα λόγω επηρεαζόντων παραγόντων ορίζεται στον 

πίνακα 11. 

Πίνακας 11 

Φορτίο (m) σε υποδιαιρέσεις κλίµακας 

επαλήθευσης (d) 

Μέγιστο 

επιτρεπόµενο 

σφάλµα 

0 < m ≤ 500 ± 0,5 d 

500 < m ≤ 2 000 ± 1,0 d 

2 000 < m ≤ 10 000 ± 1,5 d 

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

κλίµακας επαλήθευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ (MI-007)  

Στα ταξίµετρα έχουν εφαρµογή οι οικείες απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, οι ειδικές 

απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης 

που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ταξίµετρο 

Όργανο το οποίο λειτουργεί µαζί µε γεννήτρια σήµατος1, απαρτίζοντας όργανο µετρήσεων. 

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

από τη γεννήτρια σήµατος απόστασης. Επιπλέον, υπολογίζει και απεικονίζει το κόµιστρο που 

πρέπει να καταβληθεί για µια διαδροµή µε βάση την υπολογιζόµενη απόσταση ή/και τη 

µετρούµενη διάρκεια της διαδροµής. 

Κόµιστρο 

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

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

πρόσθετες υπηρεσίες. 

                                                 
1 Η γεννήτρια σήµατος απόστασης δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 
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Ταχύτητα αλλαγής 

Η τιµή ταχύτητας που λαµβάνεται µε τη διαίρεση µιας τιµής χρονοτιµολογίου µε µια τιµή 

τιµολογίου απόστασης. 

Συνήθης τρόπος υπολογισµού S (απλή εφαρµογή τιµολογίου) 

Υπολογισµός του κοµίστρου ο οποίος βασίζεται στην εφαρµογή του χρονοτιµολογίου κάτω 

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

ταχύτητας. 

Συνήθης τρόπος υπολογισµού D (διπλή εφαρµογή τιµολογίου) 

Υπολογισµός του κοµίστρου ο οποίος βασίζεται σε ταυτόχρονη εφαρµογή του 

χρονοτιµολογίου και του τιµολογίου απόστασης σε ολόκληρη τη διαδροµή. 

Θέση λειτουργίας 

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

του. Οι θέσεις λειτουργίας διακρίνονται µε τις εξής ενδείξεις: 
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«Ελεύθερο» : Η θέση λειτουργίας στην οποία είναι απενεργοποιηµένος ο υπολογισµός 

κοµίστρου. 

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

ενδεχόµενο αρχικό τέλος και µε βάση τιµολόγιο για τη διανυόµενη 

απόσταση ή/και τη διάρκεια της διαδροµής. 

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

και στην οποία είναι απενεργοποιηµένος τουλάχιστον ο υπολογισµός 

του κοµίστρου βάσει χρόνου. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

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

τη διάρκεια µιας διαδροµής. 

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

κόµιστρο, σε βήµατα ίσα προς τη διακριτική ικανότητα που ορίζει το κράτος µέλος 

στη θέση λειτουργίας «Μισθωµένο». Το ταξίµετρο είναι επίσης σχεδιασµένο για την 

αναγραφή της τελικής τιµής για τη διαδροµή στη θέση λειτουργίας «Σταµατηµένο». 

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

D. Τα ταξίµετρα είναι δυνατόν να επιλέγουν µεταξύ αυτών των τρόπων υπολογισµού 

µε ασφαλή ρύθµιση. 
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4.  Τα ταξίµετρα πρέπει να µπορούν να παρέχουν τα ακόλουθα στοιχεία µέσω 

κατάλληλων ασφαλών διεπαφών: 

– θέση λειτουργίας «Ελεύθερο», «Μισθωµένο» ή «Σταµατηµένο», 

– στοιχεία των αθροιστών σύµφωνα µε το σηµείο 15.1, 

– γενικές πληροφορίες: σταθερά της γεννήτριας σήµατος, ηµεροµηνία 

σφράγισης, χαρακτηριστικός αριθµός του ταξί, πραγµατικός χρόνος, 

αναγνώριση του τιµολογίου, 

– πληροφορίες για το κόµιστρο της διαδροµής, σύνολο χρέωσης, κόµιστρο, 

υπολογισµός του κοµίστρου, συµπληρωµατική χρέωση, ηµεροµηνία, χρόνος 

έναρξης, χρόνος λήξης, διανυθείσα απόσταση, 

– πληροφορίες για το τιµολόγιο: παράµετροι τιµολογίου. 

Η εθνική νοµοθεσία µπορεί να απαιτεί τη σύνδεση ορισµένων διατάξεων µε τις 

διεπαφές του ταξιµέτρου. Όταν µία τέτοια διάταξη είναι υποχρεωτική, πρέπει να 

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

ταξιµέτρου λόγω απουσίας ή µη ορθής λειτουργίας της υποχρεωτικής διάταξης. 

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

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

να ασφαλίζεται η ρύθµιση αυτή. 
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

6.1.  Το µηχανικό περιβάλλον που ισχύει είναι το Μ3. 

6.2.  Ο κατασκευαστής ορίζει τις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας του οργάνου και 

ειδικότερα: 

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

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

ΜΕΓΙΣΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

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

στην εγκατάσταση ενός ταξιµέτρου σε ένα ταξί, είναι: 

– Στον παρερχόµενο χρόνο: ± 0,1 % 

Κατώτατη τιµή µ.ε.σ.: 0,2 s 

– Στη διανυόµενη απόσταση: ± 0,2 % 

Κατώτατη τιµή µ.ε.σ.: 4 m 
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– Στον υπολογισµό του κοµίστρου: ± 0,1 % 

κατώτατη, συµπεριλαµβανοµένης της στρογγυλοποίησης: αντίστοιχη προς το 

λιγότερο σηµαντικό ψηφίο της ένδειξης κοµίστρου. 

ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

8.  Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση 

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

8.2.  Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα που καθορίζονται στο σηµείο 7 τηρούνται και 

υπό την επήρεια ηλεκτροµαγνητικής διαταραχής. 

ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 

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

καθορίζει ο κατασκευαστής, το ταξίµετρο: 

– Εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά ή αρχίζει εκ νέου να λειτουργεί σωστά 

χωρίς απώλεια των δεδοµένων που ήταν διαθέσιµα πριν από την πτώση 

παροχής εάν η πτώση παροχής είναι προσωρινή, δηλ. οφείλεται στην 

επανεκκίνηση του κινητήρα, 
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– Σβήνει τις υπάρχουσες µετρήσεις και επανέρχεται στη θέση «Ελεύθερο», εάν η 

πτώση παροχής διαρκεί για περισσότερο χρόνο. 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

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

απόστασης καθορίζονται από τον κατασκευαστή του ταξιµέτρου. 

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

οδηγό µε το χέρι, το ποσό αυτό δεν υπολογίζεται στο απεικονιζόµενο κόµιστρο. Σε 

µια τέτοια περίπτωση, ωστόσο, το ταξίµετρο επιτρέπεται να απεικονίζει πρόσκαιρα 

την αξία του κοµίστρου, συµπεριλαµβανοµένου του πρόσθετου τέλους. 

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

επιτρέπεται να διαθέτει συµπληρωµατικό τρόπο απεικόνισης, µε τον οποίον 

απεικονίζονται σε πραγµατικό χρόνο µόνον η συνολική απόσταση και η διάρκεια της 

διαδροµής. 

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

αναγνωρίζονται κατάλληλα. Οι τιµές αυτές καθώς και η αναγνώρισή τους πρέπει να 

είναι ευανάγνωστες µε φως ηµέρας και τη νύχτα. 

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

χρήσης είναι δυνατόν να επηρεάζονται από την επιλογή του τρόπου λειτουργίας από 

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

ρυθµίσεις του οργάνου και τα εισαγόµενα δεδοµένα µπορούν να διασφαλίζονται. 
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14.2.  Οι δυνατότητες διασφάλισης που διαθέτει ένα ταξίµετρο πρέπει να επιτρέπουν τη 

χωριστή διασφάλιση των ρυθµίσεων. 

14.3.  Οι διατάξεις του σηµείου 8.3 του παραρτήµατος Ι ισχύουν επίσης και για τα 

τιµολόγια. 

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

ακόλουθες τιµές: 

– Συνολική απόσταση που διανύεται από το ταξί, 

– Συνολική απόσταση που διανύεται από το µισθωµένο ταξί, 

– Συνολικός αριθµός µισθώσεων, 

– Συνολικό ποσό χρηµάτων που εισπράττονται ως συµπλήρωµα, 

– Συνολικό ποσό χρηµάτων που εισπράττονται ως κόµιστρο. 

Οι αθροιζόµενες τιµές περιλαµβάνουν τις τιµές που αποθηκεύονται σε µνήµη 

σύµφωνα µε το σηµείο 9 σε περίπτωση απώλειας της παροχής ρεύµατος. 
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15.2.  Εάν αποσυνδεθούν από την πηγή ρεύµατος, τα ταξίµετρα πρέπει να µπορούν να 

διατηρούν τις τιµές που έχουν αποθηκευθεί στη µνήµη τους επί ένα έτος 

προκειµένου να είναι δυνατή η αντιγραφή τους σε άλλο µέσο. 

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

χρησιµοποιείται για την παραπλάνηση των επιβατών. 

16.  Η αυτόµατη αλλαγή τιµολογίου επιτρέπεται ανάλογα µε: 

– την απόσταση της διαδροµής, 

– τη διάρκεια της διαδροµής, 

– την ώρα, 

– ηµεροµηνία, 

– την ηµέρα της εβδοµάδας. 

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

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

ταξιµέτρου µε το ταξί στο οποίο εγκαθίσταται. 
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18.  Για τον έλεγχο µετά την εγκατάσταση, το ταξίµετρο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 

τη δυνατότητα να ελέγχεται χωριστά η ακρίβεια των µετρήσεων χρόνου και 

απόστασης και η ακρίβεια του υπολογισµού. 

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

ώστε, εφόσον αυτά έχουν τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, 

να αποκλείεται επαρκώς η δόλια αλλοίωση του σήµατος µέτρησης που 

αντιπροσωπεύει τη διανυόµενη απόσταση. 

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

ώστε να προστατεύονται τα συµφέροντα του πελάτη, του οδηγού, του εργοδότη του 

οδηγού και των φορολογικών αρχών. 

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

επιτρεπόµενα σφάλµατα χωρίς ρύθµιση επί ένα έτος κανονικής χρήσης. 

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

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

µπορούν να χρησιµοποιούνται για την αυτόµατη αλλαγή τιµολογίου. Για το ρολόι 

πραγµατικού χρόνου, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

– ο υπολογισµός της ώρας πρέπει να έχει ακρίβεια 0,02 %, 
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– η δυνατότητα διόρθωσης του ρολογιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 λεπτά 

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

αυτοµάτως, 

– πρέπει να εµποδίζεται η διόρθωση, είτε αυτόµατη είτε µε το χέρι, κατά τη 

διάρκεια της διαδροµής. 

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

παρερχόµενου χρόνου σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία χρησιµοποιούνται οι 

ακόλουθες µονάδες: 

∆ιανυόµενη απόσταση: 

– χιλιόµετρα, 

– µίλια, σε αυτά τα κράτη µέλη στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 1 στοιχείο β) 

της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ. 

Παρερχόµενος χρόνος: 

– δευτερόλεπτα, πρώτα λεπτά ή ώρες, ανάλογα µε την περίπτωση, 

λαµβανοµένων υπόψη της απαιτούµενης διακριτικής ικανότητας και της 

ανάγκης αποφυγής παρανοήσεων. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

B + ΣΤ ή B + ∆ ή H1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

ΥΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (MI-008)  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I — Μέτρα µήκους 

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

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

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

απαίτηση για την υποβολή αντιγράφου των δηλώσεων συµµόρφωσης µπορεί να ερµηνευθεί 

ως ισχύουσα για µια παρτίδα ή µια αποστολή και όχι για κάθε επιµέρους όργανο. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μέτρο µήκους  Όργανο µε υποδιαιρέσεις της κλίµακας, οι αποστάσεις των 

οποίων δίνονται σε νόµιµες µονάδες µήκους. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Συνθήκες αναφοράς 

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

σφάλµα πρέπει να τηρείται όταν εφαρµόζεται ελκτική δύναµη 50 Newton ή άλλη 

τιµή δύναµης την οποία ορίζει ο κατασκευαστής και η οποία αναγράφεται 

κατάλληλα. Στο όργανο για τα άκαµπτα ή τα ηµιάκαµπτα µέτρα µήκους, δεν 

απαιτείται ελκτική δύναµη. 
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1.2.  Η θερµοκρασία αναφοράς είναι 20 °C εκτός αντίθετων υποδείξεων του 

κατασκευαστή και ανάλογης σήµανσης του µέτρου µήκους. 

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

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

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

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

– τα a και b δίδονται στον πίνακα 1 κατωτέρω. 

Όταν µια ακραία υποδιαίρεση της κλίµακας κλείεται από επιφάνεια, το µέγιστο 

επιτρεπόµενο σφάλµα σε οποιαδήποτε απόσταση αρχίζει από το σηµείο αυτό 

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

Κλάση ακριβείας a (mm) b c 

(mm) 

I 0,1 0,1 0,1 

II 0,3 0,2 0,2 

ΙΙΙ. 0,6 0,4 0,3 

D — Ειδική κλάση για τις βυθοµετρικές µετροταινίες1 

Μέχρι και 30 m2 

1,5 µηδέν µηδέν 

S — Ειδική κλάση για ταινίες µέτρησης δεξαµενών 

Για κάθε µήκος 30 m όταν η ταινία κείται επί επίπεδης 

επιφάνειας 

1,5 µηδέν µηδέν 

1Ισχύει για τους συνδυασµούς µετροταινίας/βαριδιού. 

2Εάν το ονοµαστικό µήκος υπερβαίνει τα 30 m, επιτρέπεται µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

0,75 mm ανά 30 m µήκους µετροταινίας. 

 

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

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

οποίων η µία βρίσκεται στο βαρίδι και η άλλη στην ταινία, το ΜΕΣ ισούται προς ± 0,6 mm 

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

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

στον πίνακα 2 κατωτέρω. 

Πίνακας 2 

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα ή διαφορά σε χιλιοστόµετρα 

ανάλογα µε την κλάση ακρίβειας 

Μήκος i του 

διαστήµατος 

I II ΙΙΙ. 

i ≤ 1 mm 0,1 0,2 0,3 

1 mm < i ≤ 1 cm 0,2 0,4 0,6 

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

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

την κλάση ΙΙΙ. 

Υλικά 

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

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

θερµοκρασία αναφοράς να µην υπερβαίνουν το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα. Η 

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

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

λόγω θερµικής διαστολής στις σχετικές ενδείξεις. 
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3.2.  Τα µέτρα µήκους που κατασκευάζονται από υλικά που ενδέχεται να µεταβάλλονται, 

όταν υποβάλλονται σε ευρύ φάσµα σχετικής υγρασίας, δεν επιτρέπεται να 

περιλαµβάνονται στις κλάσεις ΙΙ ή ΙΙΙ. 

Υποδιαιρέσεις 

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

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

διαστήµατα άνω των 2 cm, πρέπει να αριθµούνται όλες οι υποδιαιρέσεις. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

ΣΤ 1 ή ∆1 ή B + ∆ ή H ή Ζ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II — Μέτρα χωρητικότητας για σερβίρισµα 

Στα µέτρα χωρητικότητας για σερβίρισµα που ορίζονται κατωτέρω έχουν εφαρµογή οι 

σχετικές βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος 

Κεφαλαίου και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν 

Κεφάλαιο. Ωστόσο, η απαίτηση για την υποβολή αντιγράφου των δηλώσεων συµµόρφωσης 

µπορεί να ερµηνευθεί ως ισχύουσα για µια παρτίδα ή µια αποστολή και όχι για κάθε 

επιµέρους όργανο. Επίσης, δεν εφαρµόζεται η απαίτηση να φέρει το όργανο πληροφορίες 

σχετικά µε την ακρίβειά του. 
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ΟΡΙΣΜΟΙ 

Μέτρο 

χωρητικότητας για 

σερβίρισµα 

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

σχεδιασµένο για τον προσδιορισµό καθορισµένου όγκου υγρού (πλην 

των φαρµακευτικών προϊόντων), που πωλείται προς άµεση 

κατανάλωση. 

Βαθµολογηµένο 

µέτρο 

 Μέτρο χωρητικότητας για σερβίρισµα, το οποίο φέρει χαραγή για την 

ένδειξη της ονοµαστικής χωρητικότητας. 

Μέτρο πληρώσεως  Μέτρο χωρητικότητας για σερβίρισµα, του οποίου ο εσωτερικός όγκος 

ισούται µε την ονοµαστική χωρητικότητα. 

Μέτρο µετάγγισης  Μέτρο χωρητικότητας για σερβίρισµα, από το οποίο το υγρό πρόκειται 

να αποχυθεί πριν καταναλωθεί. 

Χωρητικότητα  Ως «χωρητικότητα» νοείται ο εσωτερικός όγκος στην περίπτωση των 

µέτρων πληρώσεως ή ο εσωτερικός όγκος µέχρι τη χαραγή πληρώσεως 

στην περίπτωση των βαθµολογηµένων µέτρων. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

1.  Συνθήκες αναφοράς 

1.1.  Θερµοκρασία: η θερµοκρασία αναφοράς για τη µέτρηση της χωρητικότητας είναι 

20 °C. 

1.2.  Θέση ορθής ένδειξης: ελεύθερη ισορροπία επάνω σε επίπεδη επιφάνεια. 

2.  Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

Πίνακας 1 

 Γραµµή Πληρώσεως 

Μέτρα µετάγγισης   

< 100 ml ± 2 ml – 0 

+ 4 ml 

≥ 100 ml ± 3 % – 0 

+ 6 % 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

Μέτρα για 

σερβίρισµα 

  

< 200 ml ± 5 % – 0 

+ 10 % 

≥ 200 ml ± (5 ml + 2,5 

%) 

– 0 

+ 10 ml + 5 % 

3.  Υλικά 

Τα µέτρα χωρητικότητας για σερβίρισµα είναι κατασκευασµένα από επαρκώς 

άκαµπτο υλικό µε επαρκώς σταθερές διαστάσεις, ώστε η χωρητικότητα να 

παραµένει µέσα στα όρια του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος. 

4.  Σχήµα 

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

περιεχοµένου ίση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα να προκαλεί µεταβολή της 

στάθµης κατά 2 mm τουλάχιστον στο χείλος ή στη χαραγή. 

4.2.  Τα µέτρα πληρώσεως είναι σχεδιασµένα κατά τρόπον ώστε να µην παρεµποδίζεται η 

πλήρης απόχυση του µετρούµενου υγρού. 
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5.  Σήµανση 

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

και ανεξίτηλο. 

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

ευδιάκριτες ενδείξεις χωρητικότητας κατ’ ανώτατο όριο, καµία από τις οποίες δεν 

πρέπει να προκαλεί σύγχυση µεταξύ αυτών. 

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

εξασφαλίζεται η µη υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος κατά τη 

χρήση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

Α2 ή ΣΤ1 ή ∆1 ή Ε1 ή Β + Ε ή Β + ∆ ή Η. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (MI-009)  

Στα όργανα µέτρησης διαστάσεων των οριζόµενων τύπων έχουν εφαρµογή οι σχετικές 

βασικές απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος 

και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Όργανα µέτρησης του 

µήκους 

 Τα όργανα µέτρησης του µήκους χρησιµεύουν για τον 

προσδιορισµό του µήκους υλικών που έχουν τη µορφή 

σχοινιών (π.χ. υφάσµατα, ταινίες, καλώδια) κατά την 

κίνηση πρόωσης του προς µέτρηση προϊόντος. 

Εµβαδόµετρα  Τα εµβαδόµετρα χρησιµεύουν για τον προσδιορισµό του 

εµβαδού της επιφάνειας αντικειµένων µε ακανόνιστο 

σχήµα, π.χ. για δέρµατα. 

Όργανα πολυδιάστατης 

µέτρησης 

 Τα όργανα πολυδιάστατης µέτρησης χρησιµεύουν για τον 

προσδιορισµό του µήκους των ακµών (µήκος, πλάτος, 

ύψος) του µικρότερου περιγεγραµµένου ορθογώνιου 

παραλληλεπίπεδου ενός προϊόντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I — Κοινές απαιτήσεις για όλα τα όργανα µέτρησης διαστάσεων 

Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση 

1.  Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών στα όργανα µέτρησης 

διαστάσεων είναι τέτοια ώστε: 

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

µεταβολής που ορίζεται στο σηµείο 2 ή 

– οποιαδήποτε µέτρηση καθίσταται αδύνατη ή 

– το αποτέλεσµα της µέτρησης παρουσιάζει στιγµιαίες διακυµάνσεις που δεν 

µπορούν να εκληφθούν, να αποθηκευθούν σε µνήµη ή να µεταδοθούν ως 

αποτέλεσµα της µέτρησης ή 

– το αποτέλεσµα της µέτρησης παρουσιάζει αρκετά απότοµες διακυµάνσεις 

ώστε να γίνονται αντιληπτές από όλους ενδιαφέρει το αποτέλεσµα της 

µέτρησης. 

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

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 
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Για µηχανικά ή ηλεκτροµηχανικά όργανα: 

ΣΤ1 ή Ε1 ή ∆1 ή Β + ΣΤ ή Β + Ε ή Β + ∆ ή Η ή Η1 ή Ζ. 

Για ηλεκτρονικά όργανα ή όργανα που περιλαµβάνουν λογισµικό υπολογιστών: 

Β + ΣΤ ή Β + ∆ ή Η1 ή Ζ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II — Όργανα µέτρησης του µήκους 

Χαρακτηριστικά του προς µέτρηση προϊόντος 

1.  Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακρίνονται από τον χαρακτηριστικό 

συντελεστή Κ. Ο συντελεστής αυτός εκφράζει την αντοχή στο τάνυσµα και τη 

δύναµη ανά µονάδα επιφανείας του µετρούµενου προϊόντος, ορίζεται δε µε τον 

ακόλουθο τύπο: 

K = ε · (GA + 2,2 N/m2), όπου 

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

ασκείται σ’ αυτό εφελκυστική δύναµη 10 N, 

GA η δύναµη βάρους ανά µονάδα επιφανείας ενός δείγµατος υφάσµατος, σε 

N/m2. 
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Συνθήκες λειτουργίας 

2.1.  Περιοχή µετρήσεων 

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

περιοχή που καθορίζει ο κατασκευαστής για το όργανο. Τα πεδία τιµών του 

συντελεστή Κ παρέχονται στον πίνακα 1: 

Πίνακας 1 

Οµάδα Πεδίο τιµών του Κ Προϊόν 

I 0 < K < 2 × 10-2 N/m2 µικρή αντοχή στο 

τάνυσµα 

II 2 × 10-2 N/m2 < K < 8 × 10-2 

N/m2 

µέση αντοχή στο 

τάνυσµα 

ΙΙΙ. 8 × 10-2 N/m2 < K < 24 × 10-2 

N/m2 

µεγάλη αντοχή στο 

τάνυσµα 

IV 24 × 10-2 N/m2 < K πολύ µεγάλη αντοχή 

στο τάνυσµα 

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

µέτρησης, η ταχύτητά του πρέπει να περικλείεται στην περιοχή που καθορίζει ο 

κατασκευαστής για το όργανο. 
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2.3.  Εάν το αποτέλεσµα της µέτρησης εξαρτάται από το πάχος, την κατάσταση της 

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

κατασκευαστής καθορίζει τους αντίστοιχους περιορισµούς. 

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

3.  Μέσο ενίσχυσης 

Πίνακας 2 

Κλάση Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

I 0,125 %, αλλά τουλάχιστον 

0,005 Lm 

II 0,25 %, αλλά τουλάχιστον 

0,01 Lm 

ΙΙΙ. 0,5 %, αλλά τουλάχιστον 0,02 Lm 

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

µέτρηση του οποίου προορίζεται να χρησιµοποιείται το όργανο, όπως καθορίζεται 

από τον κατασκευαστή. 

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

κατάλληλα όργανα (π.χ. µετροταινίες). Συνεπώς, το προς µέτρηση υλικό πρέπει 

να τοποθετείται σε κατάλληλο υπόβαθρο (π.χ. κατάλληλο τραπέζι), ίσιο και όχι 

τεντωµένο. 
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Λοιπές απαιτήσεις 

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

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

σχεδιασθεί το όργανο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III — Εµβαδόµετρα 

Συνθήκες λειτουργίας 

1.1.  Περιοχή µετρήσεων 

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

1.2.  Κατάσταση του προϊόντος 

Ο κατασκευαστής καθορίζει τους περιορισµούς του οργάνου λόγω της ταχύτητας 

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

έχουν σηµασία για τη µέτρηση. 

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

2.  Μέσο ενίσχυσης 

Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα είναι 1,0 %, τουλάχιστον όµως 1 dm2. 
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Λοιπές απαιτήσεις 

3.  Παρουσίαση του προϊόντος 

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

υπάρχει πιθανότητα σφάλµατος στη µέτρηση ή να σβήνει η οθόνη. 

4.  Υποδιαίρεση της κλίµακας 

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

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV — Όργανα πολυδιάστατης µέτρησης 

Συνθήκες λειτουργίας 

1.1.  Περιοχή µετρήσεων 

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

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

κλίµακας δίνεται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1 

Υποδιαίρεση 
κλίµακας (d) 

Ελάχιστη διάσταση (min) 

(κατώτατο όριο) 

d ≤ 2 cm 10 d 

2 cm < d ≤ 10 cm 20 d 

10 cm < d 50 d 

1.3.  Ταχύτητα του προϊόντος 

Η ταχύτητα πρέπει να περικλείεται στην περιοχή που καθορίζει ο κατασκευαστής 

για το όργανο. 

Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα 

2.  Όργανο: 

Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα είναι ± 1,0 d. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII 

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ (MI-010)  

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

την επαγγελµατική συντήρηση µηχανοκίνητων οχηµάτων εν χρήσει, έχουν εφαρµογή οι 

οικείες απαιτήσεις του παραρτήµατος Ι, οι ειδικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήµατος 

και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που απαριθµούνται στο παρόν παράρτηµα. 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Αναλυτής 

καυσαερίων 

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

χρησιµεύει για τον προσδιορισµό όλων των κλασµάτων όγκου 

συγκεκριµένων συστατικών των καυσαερίων των κινητήρων 

µηχανοκίνητων οχηµάτων µε επιβαλλόµενη ανάφλεξη στο επίπεδο 

υγρασίας του αναλυόµενου δείγµατος. 

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

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), οξυγόνο (O2) και υδρογονάνθρακες (HC). 

Η περιεκτικότητα σε υδρογονάνθρακες µπορεί να εκφράζεται ως 

συγκέντρωση n-εξανίου (C6H14), µετρούµενη µε τεχνικές απορρόφησης 

εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας. 

Τα κλάσµατα όγκου των συστατικών των καυσαερίων εκφράζονται ως 

ποσοστά (% vol) για τα CO, CO2 και O2, και ως µέρη ανά εκατοµµύριο 

(ppm vol) για τους υδρογονάνθρακες. 

Εξάλλου, ο αναλυτής καυσαερίων υπολογίζει την τιµή της παραµέτρου λ 

από τα κλάσµατα όγκου του συστατικού των καυσαερίων. 
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ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Κλάσεις οργάνων 

1.  Για τους αναλυτές καυσαερίων ορίζονται δύο κλάσεις 0 και Ι. Οι σχετικές κατώτατες 

περιοχές µετρήσεων για τις κλάσεις αυτές εµφαίνονται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1 

Κλάσεις και περιοχές µετρήσεων 

Παράµετρος Κλάσεις 0 και Ι 

Κλάσµα CO από 0 έως 5 % vol 

Κλάσµα CO2 από 0 έως 16 % vol 

Κλάσµα HC από 0 έως 2 000 ppm vol 

Κλάσµα O2 από 0 έως 21 % vol 

λ από 0,8 έως 1,2 

 

Αισθητήρας 

λάµδα: 

 Η παράµετρος λ είναι µια αδιάστατη τιµή που αντιπροσωπεύει την 

αποδοτικότητα καύσης ενός κινητήρα από άποψη λόγου αέρα/καυσίµου 

στα καυσαέρια, προσδιορίζεται δε βάσει τυποποιηµένου τύπου. 
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Ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας 

2.  Οι ονοµαστικές τιµές των συνθηκών λειτουργίας καθορίζονται από τον 

κατασκευαστή ως εξής: 

2.1.  Φυσικά και µηχανικά επιδρώντα µεγέθη: 

– ελάχιστη περιοχή θερµοκρασίας 35 °C όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον, 

– η εφαρµοζόµενη κλάση µηχανικού περιβάλλοντος είναι η Μ1. 

2.2.  Επιδρώντα µεγέθη ηλεκτρικής ισχύος: 

– πεδίο τιµών τάσης και συχνότητας για την παροχή AC, 

– τα όρια της παροχής DC. 

2.3.  Πίεση περιβάλλοντος: 

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

pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa. 

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 
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3.  Τα µέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα ορίζονται ως εξής: 

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

σφάλµατος στις ονοµαστικές συνθήκες λειτουργίας σύµφωνα µε την απαίτηση του 

σηµείου 1.1 του παραρτήµατος Ι είναι η µεγαλύτερη από τις δύο τιµές που 

εµφαίνονται στον πίνακα 2. Οι απόλυτες τιµές εκφράζονται σε % vol ή ppm vol, ενώ 

τα ποσοστά είναι επί τοις εκατό της αληθούς τιµής. 

Πίνακας 2 

Μέγιστα επιτρεπόµενα σφάλµατα 

Παράµετρος Κατηγορία 0 Κατηγορία Ι 

Κλάσµα CO ± 0,03 % vol 

± 5 % 

± 0,06 % vol 

± 5 % 

Κλάσµα CO2 ± 0,5 % vol 

± 5 % 

± 0,5 % vol 

± 5 % 

Κλάσµα HC ± 10 ppm vol 

± 5 % 

± 12 ppm vol 

± 5 % 

Κλάσµα O2 ± 0,1 % vol 

± 5 % 

± 0,1 % vol 

± 5 % 
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3.2.  Το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα του υπολογισµού της παραµέτρου λ δεν πρέπει να 

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

ορίζεται στο σηµείο 5.3.7.3 του κανονισµού αριθ. 83 της Οικονοµικής Επιτροπής για 

την Ευρώπη των Ηνωµένων Εθνών (HΕ/OΕΕ)1. 

Προς τον σκοπό αυτό, για τον υπολογισµό χρησιµοποιούνται οι τιµές που εµφαίνει 

το όργανο. 

Επιτρεπτή επενέργεια των διαταραχών 

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

ισούται µε το µέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα για την εκάστοτε παράµετρο. 

5.  Η επενέργεια των ηλεκτροµαγνητικών διαταραχών είναι τέτοια ώστε: 

– είτε η µεταβολή του αποτελέσµατος της µέτρησης δεν υπερβαίνει την κρίσιµη 

τιµή µεταβολής που ορίζεται στο σηµείο 4, 

                                                 
1 ΕΕ L 42 της 15.2.2012, σ. 1.  
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– η ένδειξη του αποτελέσµατος της µέτρησης είναι τέτοια ώστε να µην µπορεί 

να εκληφθεί ως έγκυρο αποτέλεσµα. 

Λοιπές απαιτήσεις 

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

είναι κατά µία τάξη µεγέθους µεγαλύτερη από αυτές. 

Πίνακας 3 

Εξυγίανση 

 CO CO2 O2 HC 

Κλάση 0 και 

κλάση Ι 

0,01 % vol 0,1 % vol 1 1 ppm vol 

1 0,01 % vol για τις µετρούµενες τιµές που είναι το πολύ ίσες 

προς 4 % vol· διαφορετικά, 0,1 % vol. 

Η τιµή λ αναγράφεται µε διακριτική ικανότητα 0,001. 

7.  Η τυπική απόκλιση σε 20 µετρήσεις δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του µέτρου του 

µέγιστου επιτρεπτού σφάλµατος για κάθε σχετικό κλάσµα όγκου καυσαερίων. 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

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

συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος διοχέτευσης του συγκεκριµένου αερίου, 

πρέπει να εµφανίζει το 95 % της τελικής τιµής, όπως προσδιορίζεται µε αέρια 

βαθµονόµησης, εντός 15 δευτερολέπτων από τη φόρτιση µε αέριο µηδενικής 

περιεκτικότητας, όπως π.χ. µε καθαρό αέρα. Για τη µέτρηση του O2, το όργανο, υπό 

παρόµοιες συνθήκες, πρέπει να εµφανίζει τιµή η οποία να διαφέρει από το µηδέν 

κατά λιγότερο από 0,1 % vol εντός 60 δευτερολέπτων από την αντικατάσταση του 

καθαρού αέρα από αέριο χωρίς οξυγόνο. 

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

αντικείµενο της µέτρησης, δεν επηρεάζουν το αποτέλεσµα της µέτρησης κατά 

περισσότερο από το ήµισυ του µέτρου του µέγιστου επιτρεπόµενου σφάλµατος, όταν 

τα εν λόγω συστατικά περιέχονται στις ακόλουθες µέγιστες αναλογίες κατ’ όγκο: 

6 % vol CO, 

16 % vol CO2, 

10 % vol O2, 

5 % vol H2, 

0,3 % vol NO, 

2 000 ppm vol HC (ως n-εξάνιο)  

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

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

ρύθµισης για το µηδενισµό και την εσωτερική ρύθµιση πρέπει να είναι αυτόµατη. 

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

µπορεί να πραγµατοποιεί µετρήσεις πριν ολοκληρωθούν οι ρυθµίσεις. 

12.  Οι αναλυτές καυσαερίων ανιχνεύουν τα υπολείµµατα υδρογονανθράκων στο 

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

συγκέντρωση των υπολειµµάτων υδρογονανθράκων που υπήρχαν πριν από µια 

µέτρηση υπερβαίνει τα 20 ppm vol. 

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

οποιασδήποτε βλάβης του αισθητήρα του διαύλου οξυγόνου λόγω φθοράς ή 

θραύσης του αγωγού. 

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

βενζίνη ή υγραέριο), πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων 

συντελεστών για τον υπολογισµό της παραµέτρου λ χωρίς αµφιβολία όσον αφορά 

τον κατάλληλο τύπο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 18 µεταξύ των 

οποίων µπορεί να επιλέγει ο κατασκευαστής είναι: 

B + ΣΤ ή B + ∆ ή H1. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙI A 

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. ΧΧΧΧ)1 

1.  Μοντέλο οργάνου/όργανο (αριθµός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς): 

2.  Όνοµα και διεύθυνση του κατασκευαστή και, κατά περίπτωση, του 

εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του: 

3.  Η παρούσα δήλωση συµµόρφωσης εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του 

κατασκευαστή. 

4.  Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση οργάνου που επιτρέπει την ιχνηλασιµότητα· 

µπορεί εάν είναι απαραίτητο για την αναγνώριση του οργάνου, να περιλαµβάνεται 

εικόνα ▌): ▌ 

5. Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύµφωνος µε τη σχετική 

ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης: 

6.  Μνεία των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων ή κανονιστικών εγγράφων που 

χρησιµοποιήθηκαν ή µνεία των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση µε τις 

οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση: 

7.  Κατά περίπτωση, ο κοινοποιηµένος οργανισµός ... (ονοµασία, αριθµός)… 

πραγµατοποίησε … (περιγραφή της παρέµβασης) και χορήγησε το πιστοποιητικό: 

8.  Συµπληρωµατικές πληροφορίες:  

Υπογραφή για λογαριασµό και εξ ονόµατος:  

(τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης): 

(όνοµα, θέση) (υπογραφή): 

 

                                                 
1  Ο κατασκευαστής µπορεί, προαιρετικά, να δώσει αριθµό στη δήλωση συµµόρφωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII 

Μέρος A 

Καταργούµενη οδηγία µε κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της 

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 52) 

▌ 

▌ 

Οδηγία 2004/22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου 

(ΕΕ L 135 της 30.4.2004, σ. 1) 

 

Οδηγία 2006/96/EK του Συµβουλίου 

(ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 81) 

Μόνο το σηµείο Β.3. του 

παραρτήµατος 

 

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1137/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου  

(ΕΕ L 311 της 21.11.2008, σ. 1) 

Μόνο σηµείο 3.8 του 

παραρτήµατος 

Οδηγία 2009/137/ΕΚ της Επιτροπής 

(ΕΕ L 294 της 11.11.2009, σ. 7) 

 

Κανονισµός (EΕ) αριθ. 1025/2012 του Μόνο το άρθρο 26 παράγραφος 1 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου  

(ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12) 

στοιχείο ζ) 
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Μέρος B 

Προθεσµίες για τη µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ηµεροµηνίες εφαρµογής 

(όπως αναφέρονται στο άρθρο 52) 

▌ 

▌ 

Οδηγία Προθεσµία για τη µεταφορά Ηµεροµηνία 

εφαρµογής 

2004/22/ΕΚ 30 Απριλίου 2006 30 Οκτωβρίου 2006 

2006/96/ΕΚ   

2009/137/ΕΚ 1η ∆εκεµβρίου 2010 1η Ιουνίου 2011 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Οδηγία 2004/22/ΕΚ Παρούσα οδηγία 

  

Άρθρο 1 Άρθρο 2 παράγραφος 1 

Άρθρο 2  Άρθρο 3 

Άρθρο 3 πρώτο εδάφιο Άρθρο 1 

Άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 2 παράγραφος 2 

Άρθρο 4  Άρθρο 4 σηµεία 1) έως 5) και άρθρο 4 
σηµεία 6α) έως 9) 

___ Άρθρο 4 παράγραφος 6 και άρθρο 4 
παράγραφοι 10 έως 22 

Άρθρο 5 Άρθρο 5 

Άρθρο 6 παράγραφος 1 Άρθρο 6 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 ___ 
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Άρθρα 7 παράγραφος 1 Άρθρο 21 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 Άρθρο 23 παράγραφος 4 

Άρθρο 7 παράγραφος 3 ___ 

Άρθρο 7 παράγραφος 4 ___ 

Άρθρο 8 Άρθρο 7 

___ Άρθρο 8 

___ Άρθρο 9 

___ Άρθρο 10 

___ Άρθρο 11 

___ Άρθρο 12 

___ Άρθρο 13 

___ [Άρθρο 15] 

Άρθρο 9 Άρθρο 18 
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Άρθρο 10 Άρθρο 19 

Άρθρο 11 παράγραφος 1 ___ 

Άρθρο 11 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο ___ 

Άρθρο 11 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο Άρθρο 24 παράγραφος 2 

Άρθρο 12 ___ 

Άρθρο 13 παράγραφος 1 ___ 

Άρθρο 13 παράγραφος 2 ___ 

___ Άρθρο 14 παράγραφος 1 

___ Άρθρο 14 παράγραφος 2 

Άρθρο 13 παράγραφος 3 Άρθρο 14 παράγραφος 3 

Άρθρο 13 παράγραφος 4 Άρθρο 14 παράγραφος 4 

Άρθρο 14 ___ 

Άρθρο 15 παράγραφος 1 Άρθρο 46 παράγραφος 1 
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Άρθρο 15 παράγραφος 2 Άρθρο 46 παράγραφος 2 

Άρθρο 15 παράγραφος 3 ___ 

Άρθρο 15 παράγραφος 4 ___ 

Άρθρο 15 παράγραφος 5 ___ 

Άρθρο 16 παράγραφος 1 Άρθρο 16 

Άρθρο 16 παράγραφος 2 Άρθρο 47 

Άρθρο 16 παράγραφος 3 Άρθρο 17 

Άρθρο 16 παράγραφος 4 ___ 

Άρθρο 17 παράγραφος 1 ___ 

Άρθρο 17 παράγραφος 2 Άρθρο 22 παράγραφος 2 

Άρθρο 17 παράγραφος 3  

Άρθρο 17 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο Άρθρο 23 παράγραφος 2 

Άρθρο 17 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο ___ 
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Άρθρο 17 παράγραφος 5 ___ 

Άρθρο 18 ___ 

___ Άρθρο 20 

___ Άρθρο 22 παράγραφος 1 

___ Άρθρο 23 παράγραφος 1 

___ Άρθρο 23 παράγραφος 3 

___ Άρθρο 23 παράγραφος 5 δεύτερο 
εδάφιο 

___ Άρθρο 23 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο 

___ Άρθρο 23 παράγραφος 6 

___ Άρθρο 24 

___ Άρθρο 25 

___ Άρθρο 26 

___ Άρθρο 27 



 

AM\1017523EL.doc  PE527.271v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

___ Άρθρο 28 

___ Άρθρο 29 

___ Άρθρο 30 

___ Άρθρο 31 

___ Άρθρο 32 

___ Άρθρο 33 

___ Άρθρο 34 

___ Άρθρο 35 

___ Άρθρο 36 

___ Άρθρο 37 

___ Άρθρο 38 

___ Άρθρο 39 

___ Άρθρο 40 
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Άρθρο 19 παράγραφος 1 ___ 

Άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) πρώτο εδάφιο ___ 

Άρθρα 19 παράγραφος 2 στοιχείο α) δεύτερο 
εδάφιο 

___ 

Άρθρο 19, παράγραφος 2, στοιχείο α), τρίτο εδάφιο Άρθρο 43 παράγραφος 4 

Άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β) ___ 

Άρθρο 20 ___ 

Άρθρο 21 ___ 

Άρθρο 22 ___ 

Άρθρο 23 ___ 

___ Άρθρο 41 

___ Άρθρο 42 

___ Άρθρο 43 παράγραφος 1 

___ Άρθρο 43 παράγραφος 2 
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___ Άρθρο 43 παράγραφος 3 

___ Άρθρο 44 

___ Άρθρο 45 

___ Άρθρο 48 

___ Άρθρο 49 

___ Άρθρο 50 

Άρθρο 24 ___ 

___ Άρθρο 51 

Άρθρο 25 ___ 

___ Άρθρο 52 

Άρθρο 26 Άρθρο 53 πρώτο εδάφιο 

___ Άρθρο 53 δεύτερο εδάφιο 

Άρθρο 27 Άρθρο 54 
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Παράρτηµα I Παράρτηµα I 

Παράρτηµα A Παράρτηµα II σηµείο 1 

Παράρτηµα Α1 Παράρτηµα II σηµείο 2 

Παράρτηµα B Παράρτηµα II σηµείο 3 

Παράρτηµα Γ Παράρτηµα II σηµείο 4 

Παράρτηµα Γ1 Παράρτηµα II σηµείο 5 

Παράρτηµα ∆ Παράρτηµα II σηµείο 6 

Παράρτηµα ∆1 Παράρτηµα II σηµείο 7  

Παράρτηµα Ε Παράρτηµα II σηµείο 8  

Παράρτηµα Ε1 Παράρτηµα II σηµείο 9 

Παράρτηµα ΣΤ Παράρτηµα II σηµείο 10 

Παράρτηµα ΣΤ1 Παράρτηµα II σηµείο 11 

Παράρτηµα Ζ Παράρτηµα II σηµείο 12 
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Παράρτηµα H Παράρτηµα II σηµείο 13 

Παράρτηµα Η1 Παράρτηµα II σηµείο 14 

Παράρτηµα MI-001 Παράρτηµα III 

Παράρτηµα MI-002 Παράρτηµα IV 

Παράρτηµα MI-003 Παράρτηµα V 

Παράρτηµα MI-004 Παράρτηµα VI 

Παράρτηµα MI-005 Παράρτηµα VII 

Παράρτηµα MI-006 Παράρτηµα VIII 

Παράρτηµα MI-007 Παράρτηµα IX 

Παράρτηµα MI-008 Παράρτηµα X 

Παράρτηµα MI-009 Παράρτηµα ΧΙ 

Παράρτηµα MI-010 Παράρτηµα XII 

___ Παράρτηµα XIII 

___ Παράρτηµα XIV 

 

_____________________ 

 

Or. en 

 
 


