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RECAST

(1) Directive 2004/22/EC … has been substantially
amended ( 4 ). Since further amendments are to be
made, that Directive should be recast in the
interests of clarity.

Директива 2004/22/ЄС … зазнала суттєвих
доопрацювань. Директиву необхідно
ПЕРЕВИДАТИ в інтересах чіткого її
розуміння

(2) Regulation (EC) No 765/2008 of the European
Parliament and of the Council of 9 July 2008 …
provides a framework for the market surveillance
of products and for controls on products from third
countries, and lays down the general principles of
the CE marking.

Регуляторний акт ЄС № 765/2008 від
09.07.2008 … забезпечує загальні рамки
ринкового нагляду та контролю за
продукцією з третіх країн та встановлює
загальні принципи маркування СЕ

(3) Decision No 768/2008/EC of the European 
Parliament and of the Council of 9 July 2008 on a 
common framework for the marketing of products 
…. Directive 2004/22/EC should be adapted to that 
Decision. 

Рішення №768/2008/ЄС від 09.07.2008 про 
загальні рамки продажу продукції… 
Директива 2004/22/ЄС  повинна бути 
адаптована до цього Рішення



Новий і глобальний підхід - MID

(New and Global Approach - MID)

«Новий підхід» – визначає регулятивну

технологію, яка використовується в ЄС з 1985

року.

«Глобальний підхід» – визначає процедури

оцінки відповідні (вперше прийняті у 1989

році), які використовуються в Директивах

Нового підходу



Принципи Нового підходу

• Законодавча гармонізація обмежується суттєвими 
вимогами

• Детальні технічні специфікації  продукції викладені у 
гармонізованих стандартах

• Застосування стандартів залишається добровільним

• Продукція, виготовлена за цими стандартами, 
володіють презумпцією відповідності суттєвим 
вимогам



Глобальний підхід передбачає:

• Розробку добре продуманих модулів оцінки 
відповідності

• Критерії застосування таких модулів, призначення 
осіб для їх виконання та використання маркування

• Найбільш важливим чинником є перенесення 
відповідальності за оцінку відповідності на 
виробника та застосування принципу 
пропорційності (складність  модуля повинна бути 
пропорційна ризикам, які вона покриває)



Чи застосовуються суттєві вимоги ТР в 
обов’язковому порядку ТАК

Чи повинні виробники застосовувати 
гармонізовані стандарти або рекомендації 
МОЗМ в обов‘язковому порядку

НІ

До чого відносяться суттєві вимоги до ЗВТ 

- До технічних умов  НІ

- до застосування ТАК

Суттєві вимоги відносяться ТІЛЬКИ до гарантії виконання вимог, 
необхідних для застосування ЗВТ та досягнення мети вимірювань, 
безвідносно до технічної реалізації!



Додатки  (3-12) для певних категорій ЗВТ:

• Лічильники води

• Лічильники газу і пристрої перетворення об’єму

• Лічильники активної електричної енергії

• Теплолічильники

• Вимірювальні системи для безперервного і динамічного вимірювання 
рідин, крім води

• Автоматичні зважувальні прилади

• Таксометри

• Матеріальні міри

• Прилади для вимірювання розмірів

• Аналізатори відпрацьовані газів

Додаток 1 – Суттєві вимоги

Додаток 2 – Процедури оцінки відповідності



Терміни
Суттєві вимоги = Essential requirements

Нормативний документ = Normative document

Надання ЗВТ на ринку = Making available on the market

Введення ЗВТ в обіг = Placing on the market

Введення ЗВТ в експлуатацію = Putting into use

Технічні умови = Technical specifications

Національний знак відповідності ≠ CE marking



ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ

Виробників

Уповноважених представників

Імпортерів

Розповсюджувачів



Відповідність 
припускається 

за умови 
належних 

випробувань

Відповідність 
стандартам –
презумпція 

відповідності

Перелік 
нацстандартів

Презумпція 
відповідності



Технічна 
документація 
забезпечує

визначення метрологічних характеристик

відтворюваність метрологічних характеристик виготовлених 
ЗВТ за умови проведення належних регулювань з 
використанням призначених для цього засобів

цілісність ЗВТ

Декларація про 
відповідність

Маркування 
відповідності



ПРИЗНАЧЕННЯ ООВ

Орган з оцінки відповідності засновують відповідно до 

законодавства і він має статус юридичної особи

Органом з оцінки відповідності має бути третя особа, незалежна 

від організації або ЗВТ, які вона оцінює

Орган з оцінки відповідності повинен мати засоби, необхідні для 

належного виконання технічних та адміністративних завдань, 

пов'язаних з діяльністю з оцінки відповідності, і мати право 

доступу до всього необхідного обладнання або виробничих 

об'єктів



НОВЕ В ТР ЩОДО  ПРИЗНАЧЕННЯ ООВ

Залучення призначеними органами філій та субпідрядників

Якщо призначений орган передає виконання  спеціальних завдань, 

пов’язаних з оцінкою відповідності, субпідряднику, або використовує 

ресурси філії, він має впевнитися, що субпідрядник або філія 

відповідають вимогам до призначеного органу і, відповідно, має 

повідомити орган, що призначає.

Призначений орган несе повну відповідальність за завдання, що 

їх виконують субпідрядники і філії, незалежно від місця їх 

заснування.

Виконання робіт з оцінки відповідності може бути передано 

субпідряднику або філії лише за згоди замовника



НОВЕ В ТР ЩОДО  ПРИЗНАЧЕННЯ ООВ

Призначення  повинне включати повну інформацію про категорії 

ЗВТ, щодо яких призначено кожний орган, і, при необхідності, 

класи точності ЗВТ, діапазон вимірювань, методи вимірювання, а 

також будь-які інші характеристики, якими обмежено сферу 

призначення. 

Призначення включає повну інформацію про діяльність з оцінки 

відповідності, про модуль або модулі оцінки відповідності, а 

також про відповідні ЗВТ і відповідну атестацію компетентності.



Державний ринковий нагляд

Хто несе відповідальність за ринковий нагляд?

Органи ринкового нагляду

У яких випадках може бути заборонено застосування ЗВТ?

Якщо не гарантовано здоров‘я, безпека та достовірність вимірювань у 
сенсі положень ТР. За формальної невідповідності виробник повинен 
мати можливість внести виправлення. У випадку відмови виробника –

ЗВТ відкликається з продажу.

Коли розпочинається ринковий  нагляд?

Після введення ЗВТ в обіг. Оцінка відповідності не є 
частиною нагляду за ринком. Призначені ООВ не 

повинні одночасно відповідати за ринковий нагляд.



СУТТЄВІ ВИМОГИ

Допустимі похибки

Кліматичні умови навколишнього середовища

Зовнішні механічні умови

Зовнішні електромагнітні умови

Інші впливні величини

Відтворюваність, повторюваність, поріг реагування і чутливість

Довговічність, надійність

Захист від несанкціонованого втручання

Інформація, нанесена на ЗВТ або така, яка його супроводжує 



Модуль А. Внутрішній контроль виробництва

• Стосується внутрішнього контролю проектування та 
виробництва

Модуль В. Затвердження типу

• Покриває стадію проектування, після нього повинен 
слідувати модуль оцінки стадії виробництва. Сертифікат 
затвердження видається призначеним органом

Модуль С. Відповідність типу

• Покриває стадію виробництва та слідує за модулем В.  
Забезпечує відповідність типу згідно із сертифікатом 
затвердження типу, виданого на основі модуля В. Цей 
модуль вимагає дій від призначених органів



Модуль D. Забезпечення якості виробничого процесу

• Покриває стадію виробництва та слідує за модулем В. Походить від 
стандарту ISO 9002, застосовується за участю призначеного органу, який 
несе відповідальність за затвердження та контроль системи якості при 
виробництві, завершальній інспекції ЗВТ та випробуванні, запровадженої 
виробником.

Модуль Е. Забезпечення якості ЗВТ

• Покриває стадію виробництва та слідує за модулем В.  Походить від 
стандарту ISO 9003, застосовується за участю призначеного органу, який 
несе відповідальність за затвердження та контроль системи якості при 
завершальній інспекції ЗВТ та випробуванні, запровадженої виробником.

Модуль F. Первинна повірка ЗВТ

• Покриває стадію виробництва та слідує за модулем В.  Призначений орган 
контролює відповідність типу згідно із сертифікатом затвердження типу, 
виданого на основі модуля В та видає сертифікат відповідності



Модуль G. Первинна повірка окремої одиниці

• Стосується етапів проектування та виробництва. Кожний 
індивідуальний ЗВТ перевіряється призначеним 
органом, який видає сертифікат відповідності.

Модуль Н. Повне забезпечення якості ЗВТ

• Стосується етапів проектування та виробництва.  
Походить від стандарту ISO 9001, застосовується за 
участю призначеного органу, який несе відповідальність 
за затвердження та контроль системи якості при 
проектуванні, виробництві, завершальній інспекції ЗВТ 
та випробуванні, запровадженої виробником
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