LIETUVOS METROLOGIJOS TEISINIŲ- NORMINIŲ DOKUMENTŲ SISTEMA

Metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 77-2966)

CE ir M ženklinimas
CE ženklinimo principai:
CE ženklinimas simbolizuoja matavimo priemon÷s atitiktį taikytiniems Bendrijos reikalavimams, kurie
skirti gamintojui.
CE ženklas, pažym÷tas ant matavimo priemon÷s, yra atsakingo asmens deklaravimas, kad:
ši matavimo priemon÷ atitinka visas taikytinas Bendrijos nuostatas ir
buvo atliktos atitinkamos atitikties įvertinimo procedūros.
Papildomas metrologinis ženklas M arba žalias M lipdukas - matavimo priemon÷ gali būti
naudojama teisin÷s metrologijos srityje.

Metrologin÷ fasuotų prekių kontrol÷s organizacin÷ struktūra:

Reikalavimai fasuotoms prek÷ms, ženklinimas
Reglamentas taikomas:
• fasuotoms prek÷ms, kurias sudaro fasuoti pagal tūrį arba masę produktai, skirtoms parduoti atskirais
vienetais nuo 0 mililitrų arba gramų iki 50 litrų arba kilogramų imtinai ;
• fasuotoms prek÷ms, kurias sudaro fasuoti pagal ilgį, plotą ar skaičių produktai;
• matavimo indams nuo 50 ml iki 5 l imtinai, pagamintiems iš stiklo arba kitos tokios pat standžios ir
patvarios medžiagos, galinčios suteikti tokias pačias metrologines garantijas kaip ir stiklas:
Tik tos fasuotos prek÷s, kurias sudaro fasuoti pagal tūrį arba masę produktai, skirti parduoti atskirais
vienetais nuo 5 mililitrų arba gramų iki 10 litrų arba kilogramų imtinai bei atitinka taikytinas Reglamento
nuostatas, gali būti ženklinamos „e“ ženklu.
Tik tie matavimo indai, kurie atitinka Reglamento nuostatas, gali būti ženklinami „ ∋” ženklu.

Atitikties įvertinimo veiklos sudedamosios dalys

Bandymas- techninis veiksmas, kai, taikant nurodytą metodiką, nustatoma viena ar keletas konkretaus
gaminio charakteristikų. Gali būti nurodoma atitiktis metodikoje nurodytiems reikalavimams. Laboratorija
turi pareikšti nuomonę d÷l teiginio, kad rezultatai atitinka reikalavimus arba jų neatitinka . Tačiau
nuomon÷s ir aiškinimai neturi būti painiojami su kontrole ir gaminių sertifikavimu, kaip nurodyta ISO/IEC
17020 ir ISO/IEC Guide 65 .
Kontrol÷s apibr÷žimas iš dalies sutampa su bandymų ir gaminio sertifikavimo apibr÷žimais, nes ši veikla
turi bendrų bruožų. Svarbus skirtumas- kontrol÷s įstaiga turi nustatyti atitiktį konkretiems ar bendriesiems
reikalavimams remdamasi profesionaliu sprendimu. Kontrol÷s rezultatai taip pat gali būti naudojami
sertifikuojant.
Sertifikavimu gamintojas garantuoja produkto atitiktį pripažintam standartui.
Sertifikuojant MP, įvertinamos jų projektavimo ir gamybos sąlygos, kokyb÷s valdymo (vadybos) sistema,
technin÷s galimyb÷s bei kitos sąlygos, užtikrinančios pastovią produkcijos atitiktį normatyvinio dokumento
reikalavimams.

Bandymų, kontrol÷s ir produkto sertifikavimo procedūros

Klausimai savikontrolei:
1. Ar patikros veiksmus priskirtum÷te bandymams?
2. Ar nereglamentuojamose teisin÷s metrologijos srityse taikomas “modulinis” atitikties įvertinimas?
3. Ar bandymų laboratorijos darbuotojas gali pareikšti nuomonę d÷l gautų rezultatų atitikties metodikoje
nurodytiems reikalavimams?
4. Ar metrologinis patvirtinimas valdo matavimų rezultatų kokybę?
5. Ar atitikties įvertinimo sistema užtikrina matavimo vieneto perdavimą?

