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KAPITOLA  E

Aplikace v zemích EU

a) Aplikace směrnice Rady 90/384/EHS o vahách s neautomatickou
činností ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Tato kapitola je zpracována podle materiálu britského DTI (Ministerstvo obchodu
a průmyslu) (Department of Trade and Industry, UK) Business in Europe - Non-automatic
weighing instruments, UK Regulations.

Obecně platné principy aplikace, popsané v uvedeném zdroji byly pou�ity jako základ
pro sestavení kapitoly A tohoto sborníku. V této kapitole jsou shrnuty pouze specifické části
týkající se výhradně národní aplikace ve Spojeném království (dále jen UK).

V této kapitole není uváděn obsah příloh A, B, C, D, E a F tohoto nařízení, které
poskytují informace o základních po�adavcích, postupu při získání certifikátu o schválení
typu, schválení systémů jakosti, společných ustanovení, po�adavcích na konstrukční
dokumentaci a popisné označení neboť je zcela toto�ný s příslu�nými kapitolami směrnice.

Publikace britského Ministerstva obchodu a průmyslu (DTI) byla vypracována jako
�průvodce� nařízením z roku 1992 (S.I. 1992/1579) a upravena dle a dle Guidance notes on
UK Regulations (URN 96/821).

Tato kapitola byla aktualizována na základě údajů dostupných v srpnu 2001.

Uvedená publikace poskytuje pouze návod a nenahrazuje uvedená nařízení. Účelem
dokumentu je napomoci podnikatelským, průmyslovým, spotřebitelským a výkonným
orgánům a institucím k pochopení hlavních zásad uvedené legislativy a přispět tak
k efektivnímu ře�ení situací, v rámci kterých se směrnice pro váhy s neautomatickou činností
uplatňuje v národním měřítku UK. Těm, jich� se publikace týká, se doporučuje, aby vyhledali
úplný text a tak zjistili oficiální znění příslu�ných právních po�adavků.

Směrnice pro váhy s neautomatickou činností je v právních předpisech Velké Británie
zavedena nařízením pro váhy s neautomatickou činností z roku 1992 (Po�adavky EHS), které
vstoupilo v platnost 1. ledna 1993.
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Váhy s neautomatickou činností - krátce o nové legislativě

■ Z 1. ledna 1993, pod nařízením pro váhy s neautomatickou činností z roku 1992, dále
jen nařízení, (po�adavky EHS):

● mnoho nových konstrukcí vah s neautomatickou činností vyrobených nebo
prodaných ve Spojeném království včetně importu musí:

� vyhovovat různým po�adavkům, např. na provedení a konstrukci;

� podstoupit přezkou�ení typu a pro organizace s vlastním ověřováním některé
formy dohledu během výroby schváleným orgánem; a

� nést označení CE a specifické informace, předev�ím o vahách.

■ Opomenutí ke splnění těchto po�adavků se posuzuje jako přestoupení zákona.

■ Stejná pravidla se aplikují v�ude ve Společenství způsobem, který umo�ňuje, �e váhy
splňující tyto po�adavky mohou být prodávány kdekoliv ve Společenství.

Volný pohyb zbo�í

Směrnice �Nového přístupu� (které jsou právními předpisy Společenství) stanovily
�základní po�adavky� (například pro bezpečnost), vyjádřených v obecných pojmech, které
musí být splněny před tím, ne� mů�e být výrobek prodán ve Spojeném království nebo
kdekoliv jinde ve Společenství. Evropské normy naplňují detailně tyto po�adavky a jsou
hlavním prostředkem ke splnění základních po�adavků. Směrnice také uvádějí, jakým
způsobem výrobci prokazují, �e výrobky splňují �základní po�adavky�. Výrobky splňující
po�adavky nesou označení CE, které znamená, �e mohou být prodány kdekoliv ve
Společenství.

Pro �ir�í povědomí a zji�tění více o tom, co to představuje, lze získat kopii Udr�ení
va�eho výrobku na trhu ... Nová obecná pravidla, telefonicky na DTI Business na evropské
hotline.

Směrnice pro váhy s neautomatickou činností je jednou z takovýchto směrnic.

Nařízení pro váhy s neautomatickou činností
(Po�adavky EHS) z roku 1992 (S.I. 1992/1579)

Vstoupení v platnost: 1. ledna 1993.

Primární právní předpisy: Smlouva Evropského Společenství z roku 1972 a Smlouva
o mírách a vahách z roku 1985.

Doplňkové právní předpisy: nařízení pro váhy s neautomatickou činností (Po�adavky
EHS) (Pou�ití pro obchod) (Severní Irsko) z roku 1992 (SR 1992/484), dále jen nařízení.
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Přechodné období: prodej a pou�ití vah s neautomatickou činností, které splňují
pravidla platná bezprostředně před 1. lednem 1993 je povoleno pro následující období 10ti let
od tohoto data.

Metody splnění základních po�adavků: shoda výroby se:

� specifikovanými Evropskými normami, které jsou publikovány ve Spojeném království
jako identické Britské normy; nebo

� základními po�adavky volbou následujících postupů:

� ES přezkou�ení typu

� ES ověřování celků

� ES prohlá�ení o shodě s typem - systém jakosti certifikován dle normy BS 5750,
části 1 nebo 2 (EN 29001 nebo EN 29002).

Referenční čísla Evropských norem jsou publikována v Úředním věstníku Evropských
společenství.

Váhy určené pro aplikace uvedené v seznamu 3 tohoto nařízení, které byly řádně
vyzkou�eny musí nést označení CE, viz ní�e, společně i informacemi stanovenými v příloze F
tohoto nařízení.

Dal�í předpisy

Váhy, které splňují nařízení, musí rovně� splňovat jakékoliv dal�í odpovídající právní
předpisy. Například váhy s elektrickými komponenty musí také splňovat směrnici 73/23/EHS
zavedenou v právních předpisech Spojeného království jako předpisy pro nízkonapěťová
elektrická zařízení - �nařízení z roku 1994� (SI 1994/3260), která nahrazuje Bezpečnostní
nařízení z roku 1989 pro elektrická zařízení (�nařízení z roku 1989�), je� zavedlo původní
směrnici pro zařízení nízkého napětí.

Uplatňování nařízení

Za  uplatňování předpisů o vahách s neautomatickou činností jsou ve Velké Británii
odpovědny orgány pro míry a váhy (tj. místní orgány �Trading Standards Departments�)
a v Severním Irsku �Trading Standards branch of the Department of Economic
Development�.
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Dostupnost textů

Dostupnost textu nařízení

Nařízení pro váhy s neautomatickou činností (Po�adavky EHS) z roku 1992, SI
1992/1979, primární právní předpisy, pod kterými byly vytvořeny a nařízení pro váhy
s neautomatickou činností (Po�adavky EHS) (Pou�ívané pro obchod) (Severní Irsko) z roku
1992, SR 1992/484 jsou k dispozici u HMSO a jejich zástupců.

Dostupnost záznamů pro řídící zásady

Národní laboratoř pro míry a váhy připravuje poznámky pro řídící zásady pro předpisy.
Informace o těchto poznámkách mohou být získány od Vydavatelského oddělení NWML.

Dostupnost textu normy

EN 45 501 a dal�í normy mohou být získány od BSI.

Dostupnost textu směrnice

Úplný text směrnice byl publikován v Úředním věstníku Evropských společenství
(č. L 189 z 20.7.1990, strana 1-16 a č. L 258 z 22.9.1990, strana 35). Kopie těchto textů jsou
bě�ně k dispozici v Evropských informačních centrech a Evropských dokumentačních
centrech umístěných po celém Spojeném království, které je mohou poskytnout za mírný
poplatek. O umístění va�eho nejbli��ího centra se informujte v publikaci DTI Guide to
sources of advice, k dispozici přes horkou linku Evropského obchodu DTI.

Kontaktní místa

Směrnice a nařízení: DTI
Room F11
National Weights and Measures Laboratory
Stanton Avenue
Teddington
Middlesex TW11 OJZ

Normy: BSI
389 Chiswick High Road
Chiswick
London W4 4AL

Tel.: 0181 996 7000


