Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC WG 5
Dátum:

29. september – 02. október 2014

Miesto rokovania:

Brusel/Belgicko

Program rokovania:

program zasadnutia pracovnej skupiny WELMEC WG 5
tvorí prílohu č. 1

II. ÚČEL CESTY
Účelom cesty bola účasť slovenského zástupcu na zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC
(Európska spolupráca v legálnej metrológii) WG 5 Dozor nad trhom. Problematika dozoru nad
trhom je pre Slovenskú republiku veľmi aktuálna v súvislosti s platnou metrologickou legislatívou,
ktorou boli transponované smernice Európskych spoločenstiev v uvedenej oblasti.
III. PRÍNOS CESTY
Z pohľadu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky bol hlavný
prínos v účasti na worhshope k otázkam výkonu dohľadu nad trhom, kde boli detailne rozobraté
niektoré praktické porušenia uvádzania meradiel na trh. Zástupcovia členský štátov prezentovali,
ako by postupovali v daných prípadoch oni a kde vidia hlavné nedostatky v identifikácií porušení.
Nakoniec bol formulovaný jednotný postup pre výklad porušení a stanovené otázky na, ktoré bude
pracovná skupina hľadať odpovede.
V rámci zasadnutia boli riešené procedurálne otázky činnosti pracovnej skupiny, bola uvedená
informácia zo zasadnutia výboru WELMEC s dopadmi na činnosť pracovnej skupiny a ďalším
smerovaním jej činnosti. Ian Turner z CECIP prezentoval problémy výrobcov váh a poukázal na
problematiku softvéru váh z hľadiska jeho aktualizácii a následnej identifikácii, čo často zapríčiňuje
problémy pri výkone dohľadu nad trhom. Cliff Hacking z EMETAS poukázal na nutnosť pravidelnej
aktualizácie spravovaných databáz členskými štátmi. Skupina veľkú časť venovala falošným (fake)
certifikátom o zhode výrobkov (meradiel) čo sa stáva stále častejším javom v celosvetovom
meradle a bola nastolená otázka ako správne identifikovať falošný certifikát a ako informovať
ostatné štáty. Veľmi podstatná časť zasadnutia sa venovala aj systému ICSMS kde sú uvádzané
zistenia z dohľadu nad trhom a klasifikovaniu rizík pri vyhodnocovaniu zistení.
Samostatná časť zasadnutia sa venovala vyhodnoteniu bežiacich projektov a prihlásenia sa do
nových projektov. Slovenská republika v minulosti na týchto projektoch neparticipovala ale
v nasledujúcom roku sa chce zapojiť do nových projektov.
Z pohľadu štátu a verejnosti bol hlavný prínos z prejedávaných otázok dohľadu nad trhom, ktoré
majú vplyv na tvorbu národnej legislatívy a dopad na ochranu spotrebiteľa a podnikateľa.
IV. CESTU USKUTOČNILI

zástupca odboru metrológie, ÚNMS SR
zástupca Slovenského metrologického inšpektorátu
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Príloha č. 1 Program zasadnutia pracovnej skupiny WELMEC WG 5

30.09.2014
Vzdelávací workshop pre dohľad nad trhom s meradlami
01.10.2014
1. Otvorenie zasadnutia
2. Predstavenie delegátov zasadnutia
3. Schválenie programu
4. Vyhodnotenie zápisu z posledného zasadnutia v Birminghame 2013
5. Voľba predsedov
6. Prezentácia CECIP (Ian Turner)
7. Prezentácia EMETAS (Cliff Hacking)
8. Informácia zo zasadania výboru WELMEC z mája 2014 a z rokovania Európskej komisie
9. Diskusia o súčasnej stratégií WELMECu s dopadom na WG 5
10. Vyjasnenie vzťahov a postupov týkajúcich sa zodpovednosti členov WG 5 a vnútroštátnych
orgánov, ktoré sa zaoberajú dohľadom nad trhom (ADCO)
11. Príspevky ku komentárom pre dodržiavanie predpisov, high-tech výrobky, NMSP, schémy
o posudzovania zhody
12. Výsledky podskupiny zaoberajúcej sa falošnými certifikátmi
13. Identifikácia softvéru, prezentácie podskupiny
14. Klasifikácia rizík v systéme ICSMS, prezentácie podskupiny
15. Stav aktualizácie dokumentu 5.2
16. Dohľad nad trhom – interpretácia „uvedenie do používania“
17. Výmena skúseností s dohľadom nad trhom roky 2013, 2014 a výmena informácií o plánoch
na rok 2015
02. 10.2014
18. Pos a NAWI
19. Ako vykonávame dohľad nad trhom týkajúce sa váh NAWI podľa úrovne závažnosti
porušení
20. Nová výzva na predkladanie návrhov číslo 124/G/ENT/IMA/14/1129
21. Nové spoločné projekty k dohľadu nad trhom - vytvorenie podskupiny, ktorá môže písať
dokument (guid)
22. Chceme administratívnu podporu pre WG 5
23. Uznesenia zo zasadnutia
24. Prijatie pracovného programu WG 5
25. Rôzne - plánovanie nasledujúceho zasadnutia
26. Ukončenie zasadnutia
27. Spoločné projekty 2014
28. NAWI v priemysle
29. Meracie jednotky (plynomery, elektromery)
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