Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Účasť na zasadnutí pracovnej skupiny WELMEC WG 6

Dátum:

4. – 6. jún 2014

Miesto rokovania:

Belehrad, Srbsko

4. Program rokovania:
05. 06. 2014
1. Otvorenie zasadnutia
2. Ospravedlnenie nezúčastnených členských štátov
3. Schválenie programu
4. Vyhodnotenie zápisu z posledného zasadnutia
5. Informácia z posledného zasadnutia výboru WELMEC
6. Informácia z Európskej komisie k činnosti pracovnej skupiny
WELMEC WG6
7. Otázky OIML – informácia z posledného zasadnutia OIML TC6
8. WELMEC 6.1 – recenzia dokumentu
9. WELMEC 6.4 – aktualizácia dokumentu
10. WELMEC 6.7 - aktualizácia dokumentu
11. Splnenie požiadaviek na dovážané spotrebiteľsky balené výrobky
06. 06. 2014
12. Informácie o deklarácii objemu
13. Informácie o klamlivom balení
14. Organizácia nového webového
WELMEC WG6 (zaškolenie)

sídla

pracovnej

15. WELMEC 6.3 a WELMEC 6.9 – aktualizácia dokumentov
16. Technické otázky
17. Rôzne
18. Revízia pracovného plánu a prijatie uznesení
19. Plánovanie nasledujúceho zasadnutia
20. Ukončenie zasadnutia
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skupiny

II. ÚČEL CESTY
Účelom cesty bola účasť slovenského zástupcu na zasadnutí
(Európska spolupráca v legálnej metrológii) WG 6 Spotrebiteľsky
spotrebiteľsky balených výrobkov je pre Slovenskú republiku veľmi
metrologickou legislatívou, ktorou boli transponované smernice
uvedenej oblasti.

pracovnej skupiny WELMEC
balené výrobky. Problematika
aktuálna v súvislosti s platnou
Európskych spoločenstiev v

III. PRÍNOS CESTY
Z pohľadu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva Slovenskej republiky bol hlavný
prínos v aktivite revízie dokumentov WELMEC 6.1, WELMEC 6.4 a WELMEC 6.7 kde sú
uvádzané nové definície v nadväznosti na celosvetovo platné dokumenty legálnej metrológie OIML
R 79, príručky pre prevádzkovateľov baliarni a dovozcov spotrebiteľský balených výrobkov
a návody na kontroly spotrebiteľsky balení na trhu vykonávané príslušnými organmi. Tieto
informácie sú potrebné pri tvorbe legislatívy.
Z pohľadu štátu a verejnosti bol hlavný prínos z prejedávaných otázok splnenia požiadaviek na
dovážané spotrebiteľské balené výrobky, informácie o klamlivom balení a vykonávaniu kontroly
spotrebiteľsky balených výrobkov na trhu. Ide o otázky ochrany spotrebiteľa pri nákupe
spotrebiteľských balení (predovšetkým potravín) a to hlavne zo zameraním na dodržiavanie
menovitého množstva.
IV. CESTU USKUTOČNIL

zástupca odboru metrológie, ÚNMS SR
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