
De ce o directivă pentru aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată?

Marcajul CE și Directiva cu privire la aparatele de cântărit cu funcţionare neautomată

Dacă statele UE sunt responsabile pentru protejarea cetăţe-
nilor împotriva rezultatelor incorecte ca urmare a opera-
ţiilor de cântărire efectuate cu ajutorul aparatelor care ne-
cesită un operator, rolul Uniunii Europene este să se asigure 
că acţiunile întreprinse de statele membre în acest scop nu 
împiedică libera comercializare a acestor aparate pe teri-
toriul Uniunii. Așadar, scopul principal al politicii UE în acest 
domeniu este armonizarea reglementărilor relevante.

Prezenţa marcajului CE pe aparatele de cântărit cu funcţio-
nare neautomată este garanţia faptului că acestea îndeplinesc 
cerinţele esenţiale armonizate aplicabile pentru a fi  comer-
cializate oriunde în Spaţiul Economic European (alcătuit din 
statele membre UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein), 
precum și în Turcia. Marcajul se aplică și pe produsele fabricate 
în ţări terţe.

Directiva 2009/23/CE (codifi carea Directi-
vei 90/384/CEE) are scopul de a armoniza 
reglementările referitoare la comerciali-
zarea aparatelor de cântărit cu funcţio-
nare neautomată în cadrul UE, asigurând 
în același timp un nivel înalt de protecţie a 
utilizatorilor împotriva măsurătorilor inco-
recte. 

Directiva defi nește aparatul de cântărit cu 
funcţionare neautomată ca „un mijloc de 
măsurare utilizat pentru a determina masa 

unui corp utilizând acţiunea forţei gravi-
taţionale asupra acelui corp” și „care ne-
cesită intervenţia unui operator în timpul 
cântăririi”. 

În ceea ce privește marcajul CE, directiva se 
aplică aparatelor destinate utilizării pentru 
determinarea masei în următoarele situ-
aţii: tranzacţii comerciale; calcularea unei 
taxe, a unui tarif, a unei penalităţi, a unei 
remuneraţii, a unei indemnizaţii, bonus sau 
a altor tipuri similare de plata; în context 

medical, pentru cântărirea pacienţilor; în 
context farmaceutic, conform prescripţiilor 
medicale; sau pentru determinarea unui 
preţ pe baza masei pentru comercializarea 
directă către public. 

Cerinţele esenţiale armonizate pentru 
aparatele de cântărit cu funcţionare nea-
utomată destinate utilizărilor descrise mai 
sus sunt descrise în Anexa I a Directivei. 
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Calea către marcajul CE – evaluarea conformităţii

Producătorii pot alege între două proce-
duri de evaluare a conformităţii aparatelor 
de cântărit cu funcţionare neautomată cu 
cerinţele esenţiale descrise în Directivă.

Prima opţiune este examinarea CE de tip 
(descrisă în Anexa II.1), efectuată de către un 
organism notifi cat și urmată fi e de decla-

raţia CE de conformitate cu tipul (garan -
ţia calităţii de producţie) descrisă în Anexa 
II.2 sau de verifi carea CE descrisă în Anexa 
II.3. 

A doua opţiune o reprezintă procedura de 
verifi care CE a unităţii, descrisă în Anexa 
II.4. 

După încheierea procedurii de evaluare a 
conformităţii alese, producătorul trebuie să 
aplice marcajul CE pe aparatul de cântărit, 
împreună cu numărul de identifi care al 
organismului notifi cat relevant. Marcaje-
le trebuie să fi e vizibile, lizibile și durabile. 

De asemenea, pe spatele instrumentului 
trebuie aplicat un autocolant verde care 
să conţină litera mare „M”. Instrumentul 
mai trebuie să conţină următoarea inscrip-
ţie: numărul certifi catului de examinare CE 
de tip, unde este cazul; denumirea produ-
cătorului; clasa de exactitate; limita minimă 
și maximă; intervalul scării de verifi care și 
ultimele două cifre ale anului în care a fost 
aplicat marcajul CE. Informaţiile tehnice 
suplimentare care trebuie indicate, acolo 
unde este cazul, sunt prezentate în Anexa IV 
a Directivei.
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Identifi carea 
standardelor europene 
armonizate relevante

Primul pas pe care un producător tre-
buie să-l facă pentru a se asigura că 
un aparat de cântărit cu funcţionare 
neautomată va fi  în conformitate cu 
directiva este să verifi ce Standarde-
le europene armonizate aplicabile. 
Puteţi găsi o listă cu standardele ar-
monizate pentru aparatele de cântărit 
cu funcţionare neautomată pe site-ul 
web Întreprinderi și Industrie al Comi-
siei Europene.

Organismele notifi cate 
pentru aparatele de 
cântărit cu funcţionare 
neautomată

Pentru a identifi ca organismele notifi ca-
te de statele membre în vederea evalu-
ării conformităţii aparatelor de cântărit 
cu funcţionare neautomată, producăto-
rii pot utiliza baza de date NANDO – The 
New Approach Notifi ed and Designated 
Organisations. Organismele notifi cate 
pot fi  localizate în funcţie de Directivă 
sau în funcţie de ţară pe pagina de por-
nire NANDO.

Unde pot fi  găsite 
textele juridice 
și informaţii detaliate?

Directiva, împreună cu alte informaţii 
detaliate pot fi  descărcate de pe pagina 
relevantă a site-ului web Europa al Uniu-
nii Europene.
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Aveţi nevoie de mai multe informaţii?

Comisia Europeană a lansat un portal web de tip ghișeu unic cu toate informaţiile despre 
marcajul CE de care aveţi nevoie. www.ec.europa.eu/CEmarking

Operatorii economici pot, de asemenea, contacta Enterprise Europe Network la adresa 
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu.
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