Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Informácia o zahraničnej pracovnej ceste

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Zasadnutie PS WELMEC
Dátum:

7. – 10. decembra 2014

Miesto rokovania:

Francúzsko, Paríž

Program rokovania: Program zasadnutia je uvedený v prílohe.
II. ÚČEL CESTY
Účelom cesty bola účasť slovenských zástupcov na 20. zasadnutí pracovnej skupiny
WELMEC (Európska spolupráca v legálnej metrológii) WG 8 Measuring Instruments
Directive (Smernica o meradlách) a na 1. zasadnutí podskupiny WG 8 na úpravu príručiek
WG 8 (WG 8 editing subgroup). WELMEC je organizácia združujúca hlavne národné
orgány zodpovedné za legálnu metrológiu členských štátov EU. Jej základným cieľom je
vytvoriť harmonizovaný a konzistentný prístup k legálnej metrológii v EU. Pracovná
skupina WG 8 sa zaoberá hlavne horizontálnymi otázkami implementácie a aplikácie
smernice o meradlách.
III. PRÍNOS CESTY
Účasť zástupcov ÚNMS SR na zasadnutí pracovnej skupiny WG 8 a na zasadnutí
podskupiny WG 8 na úpravu príručiek WG 8 umožnila získať prehľad o aktuálnom stave a
ostatnom vývoji v oblasti implementácie a aplikácie smernice o meradlách. Najdôležitejšie
body programu sa týkali pripravovanej renotifikácie notifikovaných osôb podľa nových
smerníc EU (smernica 2014/32/EU pre meradlá a smernica 2014/31/EU pre váhy
s neautomatickou činnosťou).

IV. CESTU USKUTOČNILI

zástupcovia odboru metrológie, ÚNMS SR
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Príloha: Program 20. zasadnutia pracovnej skupiny WELMEC WG 8
WELMEC WG 8

th

Agenda for the 20 meeting

1 Opening addresses
2 Roll call of participants and review of members and correspondent of WG 8 / Apologies for
absence
3 Adoption of the agenda
4 Minutes of the previous meeting and actions arising
5 Decision of the WELMEC Committee meeting
6 Election of the convenor
7 Revision of the WG8 terms of reference – Impact of New Directives
8 Work program
9 MID Transposition / Renotification process / Revision of the Welmec guides 8.X
10 Risk assessment
11 Modification of an instrument in service
12 Markings of instruments when several Directives with supplementary markings are applicable
13 Update on the OIML work
14 German proposal on WELMEC Guide 8.9 "Common Application - Capacity Serving Measures"
15 Review of the work program
16 Any other business
17 Dates and location of the next meetings
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