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KDO je CECIP? 

CECIP (Comité Européen des Constructeurs d’Instruments de Pesage) 

CECIP 14 členských států 
 

Kooperující organizace 

Evropská asociace národních organizací zastupující 

výrobce vah - založena v roce  1958 
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Rakousko Polsko 

Česká 

republika 
Rumunsko 

Francie Rusko 

Německo Slovensko 

Maďarsko Španělsko 

Itálie Švýcarsko 

Nizozemí Velká Británie 

14 členských států CECIP 
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14 členských států CECIP 

 > 50% světové produkce vah 

 700 velkých a středních firem 

 50.000 zaměstnanců v EU 

 3 billion €  obratu 

 Export 1.079,02 Mil. €                                                                               

Import  773,23 Mil. € 
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Národní autority 

Poslání a vize 

Ve spolupráci s mezinárodními organizacemi: 

 

International Organization of Legal Metrology 
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Poslání a vize 

 Ovlivňovat technická a administrativní 

omezení tak, aby nebyla proti zájmu 

technického pokroku a uživatelů měřidel 

 Harmonizovat národní legislativu s 

mezinárodními předpisy s cílem uvolňování 

překážek volného obchodu v Evropském 

prostoru. 

 Podporovat a propagovat důsledný a 

efektivní dozor nad Evropským trhem 



Nový legislativní rámec 
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20. dubna 2016  

2014/28/EU Výbušniny pro civilní použití (93/15/ES) 

2014/29/EU Jednoduché tlakové nádoby (2009/105/ES) 

2014/33/EU Výtahy a jejich komponenty (95/16/ES) 

2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita (2004/108/ES) 

2014/31/EU Váhy s neautomatickou činností (2009/23/ES) 

2014/32/EU Měřidla (dříve 2004/22/ES) 

2014/34/EU Zařízení a ochranné systémy určené k použití v 

prostředí  s nebezpečím výbuchu (ATEX) ( 

94/9/ES) 

2014/35/EU Nízké napětí (2006/95/ES) 
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20. dubna 2016 – důležité pro váhy 

2014/28/EU Výbušniny pro civilní použití (93/15/ES) 

2014/29/EU Jednoduché tlakové nádoby (2009/105/ES) 

2014/33/EU Výtahy a jejich komponenty (95/16/ES) 

2014/30/EU Elektromagnetická kompatibilita 

2014/31/EU Váhy s neautomatickou činností 

2014/32/EU Měřidla 

2014/34/EU Zařízení a ochranné systémy určené k použití 

v prostředí  s nebezpečím výbuchu (ATEX) 

2014/35/EU Nízké napětí 
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Nové – upravené  požadavky 

1. Jazyk a překlady  

Požadované doklady, návody musí být vždy v jazyce srozumitelném 
koncovému uživateli 25 EU - jazyků 

2. Změna štítku 

- musí být celá adresa výrobce 
- změna označení shody u NAWI  

3. Posouzení rizika 

Výrobce musí zpracovat posouzení rizika 

4. Role a odpovědnosti 

- Role a odpovědnosti – výrobce, dovozce, distributora 

- Vztahy mezi distributorem a výrobcem 

5. Dosledovatelnost a monitorování 

- Produkt musí být dosledovatelný v EU 
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Uvedení měřidla na trh EU 

1. uvedení na trh 

první dodání měřidla na trh EU 

2. dodání na trh 

dodání měřidla k distribuci nebo použití 

na trhu EU v rámci obchodní činnosti, a 

to ať za úplatu, či bezplatně 
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Definice rolí 

Distribuční řetězec podléhá kontrole 

 

Výrobce 

Pověřený 
zástupce 

Dovozce 

Distributor 

Koncový 
uživatel 

U
v
e
d

e
n

í 

D
o

d
á
n

í 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi39Prw66rMAhWEBBoKHTYJCrgQjRwIBw&url=http://www.vozickar.sk/europsky-preukaz-zdravotneho-postihnutia/&bvm=bv.120551593,d.d2s&psig=AFQjCNHAWDJ1qfEqjox04oZITZU4YU1E3Q&ust=1461709903572269
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Sledování zboží 

 výrobci, pověření 

zástupci, dovozci, a 

distributoři: 

 

musí 10 let vést 

seznam subjektů, 

kterým dodali 

měřidla 

Výrobce 

Pověřený 
zástupce 

Dovozce 

Distributor 

Koncový 
uživatel 
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1259 

Změna označení shody na NAWI 

Metrologická nálepka 6mm x 30mm 

Nově 

1259 
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EU Prohlášení o shodě  PoS 

Rozšířený obsah 

Jiné názvy Evropských směrnic 

Nová harmonizovaná norma 

Oznámené subjekty k  

 certifikátům 
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Nový legislativní rámec otázky a odpovědi  

Co když mám ještě platnou typovou zkoušku udělanou dle 

původní EN 45 501:1992? 

Evropská komise říká, že výrobky s platnou typovou 

zkouškou, lze uvádět na trh do konce jejich platnosti. Na 

PoS musí být uvedeny normy, kterým výrobek odpovídá! 

Co když v dokumentaci v typové zkoušce je nákres štítku, 

který není ve shodě s NLF? 

Výkresy a nákresy jsou obvykle součástí tzv. 

"dokumentační složky a mají informativní charakter". 

Označení váhy je určeno platnou Evropskou směrnicí, 

takže váhy uvedené na trh po 19.4.16 musí mít štítek dle 

NLF. 

 

Vyloučení odpovědnosti: 

Dále uvedené odpovědi na obvyklé otázky, jsou 

odborným názorem přednášejícího a organizace 

CECIP. Nejsou právně ani jinak závazné a nelze je 

pokládat za výklad legislativy.  Sporné případy je 

vhodné konzultovat s legislativními orgány 

daného státu nebo Evropskou komisí! 
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Nový legislativní rámec otázky a odpovědi  

Co když mám ještě platnou typovou zkoušku udělanou dle 

původní EN 45 501:1992? 

Evropská komise říká, že výrobky s platnou typovou 

zkouškou, lze uvádět na trh do konce jejich platnosti. Na 

PoS musí být uvedeny normy, kterým výrobek odpovídá! 

Co když v dokumentaci v typové zkoušce je nákres štítku, 

který není ve shodě s NLF? 

Výkresy a nákresy jsou obvykle součástí tzv. 

"dokumentační složky" a mají informativní charakter. 

Označení váhy je určeno platnou Evropskou směrnicí, 

takže váhy uvedené na trh po 19.4.16 musí mít štítek a 

PoS dle NLF. 
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Nový legislativní rámec otázky a odpovědi  

Co když mám váhy ve skladu, které jsem nakoupil již 

ověřené od výrobce nebo importéra?  

Váhy byly "uvedeny na trh" tím, že opustily sklad výrobce 

nebo importéra. Takové váhy, lze dodat uživateli s 

původním štítkem a PoS. 

Co když sestavím váhu z komponentů nakoupených od 

"Evropských výrobců" ? 

V  takovém případě se stávám výrobcem váhy a musím 

váhu uvést na trh podle nové legislativy. Provést 

posouzení shody a váhu řádně označit. Certifikáty a PoS 

jednotlivých komponentů nezaručují shodu celku s 

legislativou. 

 

17 
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Nový legislativní rámec otázky a odpovědi 

Co dělat s prohlášením o shodě, které je již u zákazníků? 

NLF platí pro měřidla uvedená na trh po 

20.4.2016.Měřidla, která jsou již u zákazníků jsou 

uvedena na trh podle staré směrnice. 

Co když dojde k poškození štítku, jeho smytí nebo 

odření? 

Pokud není nutná oprava zařízení, která by vedla k 

nutnosti nového posouzení shody, musí se štítek opravit 

nebo vyměnit za původní – zelené M 

 



Dotazy a připomínky? 

Děkuji Vám za pozornost! 


