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Вітаємо!
15-го жовтня 2006 року Миколі Степановичу Жалдаку
виповнюється 60 років!
Щиро вітаємо ювіляра із знаменним ювілеєм!
Бажаємо міцного козацького здоров’я, безліч радощів
і великого людського щастя!
Успіхів Вам, шановний Миколо Степанович, у нашій
спільній метрологічній роботі на благо батьківщини!

Цей випуск «Огляду міжнародної метрології» ми присвячуємо Вам
і в перший його частині пропонуємо читачам інформацію про
метрологічний напрямок діяльності Укрметртестстандарту,
яким Ви керуєте.

Редакційна група
Київ
Жовтень 2006
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Николай Жалдак. Заметки о жизни метролога.
Николай Степанович Жалдак относится к числу людей, чье жизнеописание
затруднено двумя обстоятельствами. Во-первых, его жизненный путь целенаправлен и
прям. На нем не просматриваются резкие повороты, свидетельствующие о душевных
коллизиях или роковых воздействиях внешних сил, нет вех, настолько парадно
знаменательных, чтобы говорить, что они «изменили всю его жизнь». Во-вторых, сам
объект живописания исключительно скромен.
Однако, если дать себе труд подойти к анализу его жизни с методологией
классической метрологии и найти ответы на вопросы «каковы источники?», «как влияют
на конечный результат?», «какова значимость каждой составляющей во влиянии на
результат в целом?» и «что в конце концов получилось?», то появятся основания полагать,
что главные характеристики жизни и деятельности объекта линейны во времени, имеют
малое рассеяние, распределенное по нормальному закону.
Один ныне здравствующий коллега-метролог, объясняя маститому академическому
физику, в чем же, собственно, предмет метрологии, сказал, что метрологи занимаются
всем тем, чем физики позволяют себе пренебрегать. В нашем анализе мы, будучи
метрологами и по профессии, и в душе постараемся не пренебречь ничем, что может быть
существенным.
Итак, об источниках, точнее, коль речь идет о жизни человека, - об истоках.
Род Жалдака происходит от реестровых казаков, о чем свидетельствовали
документальные записи, старательно разыскивавшиеся дедом.
Ближайшие, непосредственные истоки жизни Жалдака – его отец и мать были посвоему столь же незаурядны в своем времени и в своей среде. Отец Николая Степановича
прошел Великую отечественную от первых дней до последних. Более того, ранен был на
следующий день после войны – 10-го мая 1945 года. После войны он работал в колхозе в
разных должностях и в результате стал его председателем. Мама была по профессии
садоводом, работала в том же колхозе руководителем садоводческой бригады, бригады
немаловажной, профильной для колхоза.
Сам Николай рос в Любарцах под Борисполем типично для послевоенного ребенка.
Можно предположить, что на становление мужественной сдержанности его характера
помимо примера отца повлияло и то, что он был единственным мальчишкой среди пяти
сестер..
Работа для него началась на флагмане точного машиностроения – завод «Арсенал
имени Ленина». Затем служба в армии, по окончании службы снова завод «Арсенал».
И отсюда идет отсчет его метрологической деятельности. Заканчивает институт и
проходит путь от инженера до заместителя начальника отдела главного метролога.
Видимо здесь, в «арсенальской» жизни Николая Степановича следует искать
ответы на вопросы о составляющих сути Жалдака, т.е о том, как повлияли обретенные в
юности черты характера и жизненные установки на становление Жалдака – метролога,
метролога-практика, профессионала. В силу объективных причин мы не можем писать о
конкретностях работ метрологической службы завода, но охарактеризовать в общем виде
их суть и значимость можно и важно для целей этих заметок.
Хороший метролог не может вооружить работников предприятия главным
инструментом – методами и средствами измерений, если не вникнет в самую суть их
работы и не выделит в ней то специфическое, что составляет предмет метрологии в этой
работе. «Арсенал» в становлении, развитии и достижении зрелости Жалдака – метролога
стал той благодатной творческой ареной, на которой можно и нужно было познать
множество элементов высоких технологий, создать, приспособить, оценить и доказать
состоятельность методик выполнения измерений, программ и средств испытаний
сложной, часто уникальной измерительной и управляющей техники.
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Противоречивая сложность метрологического обеспечения деятельности завода,
закаляющая руководителей-метрологов, состояла в бытность Николая Степановича и
состоит сегодня в том, что, с одной стороны, нужно было обеспечить своевременный учет
состояния, хранение, ремонт, поверку десятков, если не сотен тысяч средств измерений
сотен, если не тысяч, типов для обеспечения серийного производства от фотоаппаратов до
изделий оборонно-космического комплекса. И равно качественно. С другой стороны, осуществить всю полноту метрологических работ при создании уникальных изделий и
технологий. Это включало и метрологическую экспертизу документации разработки, и
метрологическое обеспечение подготовки уникального производства, и метрологическую
доказательность результатов испытаний. Предельно трудным, и сегодня ставящем почти в
тупик метрологические отделы Укрметртестстандарта, было оценить точность
разрабатывавшихся средств измерений, измерительных каналов управляющих систем в
сопоставлении с эталонами метрологических центров и институтов. Например, как
соотнести со значениями эталонов показания приборов, измеряющих спектральных состав
излучения определенной звезды и энергетические характеристики ее излучения, т.е.
эквивалент ее светимости, для идентификации этой звезды среди множества других за
пределами земной атмосферы. как соотнести с эталоном плоского угла результаты
измерений угловых координат звезд при динамических измерениях с вращающейся
платформы?... Лучшее из того, что создали разработчики и производственники
«Арсенала» при непосредственном участии метрологов и лично Жалдака стало сегодня
достоянием метрологической практики. Уже в этом году на выставке лабораторного
измерительного оборудования в киевском Дворце спорта Николай Степанович с оттенком
доброй грусти говорил, что еще пятнадцать лет назад он и мечтать не мог, что столь
дорогие его сердцу лазерные гироскопы и приборы на их основе будут представлены
широкой метрологической публике в самом последнем исполнении. А ведь они легли в
основу
исходного эталона Украины для плоского угла, хранимого в
Укрметртестстандарте. Такой же эталон является национальным эталоном Словакии –
страны с глубокими метрологическими корнями и традициями. Работы арсенальцев –
конструкторов и метрологов привели к созданию на основе измерительных систем
распознавания образов и спектрофотометрических устройств отечественного анализатора
крови, позволяющего измерять до одиннадцати ее параметров и многих других.
Во всем этом и многом другом есть большая заслуга лично Николая Жалдака.
Поэтому не кажется случайным решение руководства тогдашнего Госстандарта Украины
пригласить Николая Степановича на работу в Комитет в должности начальника
Управления метрологии. Работа в этой ипостаси может быть предметом отдельного
описания. Она кропотлива, часто нервозна и требует помимо профессиональных навыков
метролога непростого умения «держать удар». Думаем, достаточно сказать, что хотя это и
не стало ни делом, ни результатом жизни, исполнял обязанности руководителя
метрологической инфраструктуры страны Николай Степанович принципиально и честно
так, что даже после ухода в созидательную и практическую метрологию в
Укрметртестстандарт (тогда - УкрЦСМ) был настоятельно, даже ультимативно,
приглашен еще раз возглавить Управление на период руководства Комитетом П.С.Кабана.
Таким образом, Жалдак установил пока не побитый рекорд, став единственным
«дважды начальником Управления метрологии».
В нашем рассказе более примечателен последний, продолжающийся и сегодня
период жизни и работы Жалдака. Мы употребляем применительно к Жалдаку понятия
жизнь и работа, как нераздельные. Всем известна древняя теза о том, что мужчина должен
совершить в жизни три главных деяния: посадить дерево, построить дом и вырастить
сына. Что касается потомства, то в пику древним представлениям, отождествлявшим
понятия человек и мужчина, Николай Степанович вырастил и сына, и дочь. Они оба
принесли ему двух внуков и внучку. Он почти своими руками построил скромный, как все
в чем он живет, дом, уютный для души и комфортный для тела. Дом этот окружен
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выращенными им с женой деревьями. Но другой, большой и шумный, пусть не им
заложенный, но полный творческой жизни дом стал для Жалдака главным –
Укрметртестстандарт! Здесь наибольшим образом проявились его организаторская жилка,
целеустремленность, знания и опыт. Здесь лелеет он и главное, ветвистое и мощное
дерево, дерево его работы - метрологическую часть Укрметртестстандарта. Это
руководство работой четырех метрологических институтов в роли Первого заместителя
генерального директора. Эту роль он принял от своего старшего соратника, во многом
учителя, патриарха государственной метрологической службы – Серопа Арутюновича
Киалдунозянца. Под его руководством Жалдак организовывал «исполнительный отдел
головной организации метрологической службы Украины» - известный всей системе
территориальных органов Госпотребстандарта отдел № 15. Этот отдел и, главное,
развитые его функции стали основой, «хребтом» Института метрологической службы
Украины в составе Укрметртестстандарта. Этот институт только в прошедшем году под
непосредственным руководством Жалдака разработал тридцать шесть нормативних и
нормативно-правовых докуметнов Украины уровня национальных стандартов для
обеспечения внедрения в практику положений Закона Украины «О метрологии и
метрологической деятельности» редакции 2005 года. Это один из четырех развитых,
мощных, активно «генерирующих» институтов, в формировании которых самым
активным образом участвовал и которыми сегодня руководит Николай Степанович
Жалдак. Думается, достаточно показательным будет упоминание о том, что с начала его
руководства метрологическим направлением Центра в высшем уровне метрологической
деятельности – создании национальной эталонной базы успешно завершено создание
государственного эталона электролитической проводимости жидкостей и завершается на
стадии подготовки к сдаче Межведомственной комиссии государственного эталона рН. В
целом же сегодня метрологические институты Укрметртестстандарта это семь
государственных и тридцать девять исходных эталонов Украины, более двух с половиной
тысяч рабочих эталонов, почти триста научных сотрудников и инженеров, объединенных
в пятнадцати отделах и выполняющих научно-исследовательские, опытноконструкторские и общетехнические работы двадцати с лишним видов.
Впереди, в самом скором времени героя наших заметок ждет испытание, приятное
и волнующее одновременно – самый, наверное, значимый из юбилеев. Мы искренне
желаем Николаю Степановичу встретить его с присущим достоинством, юмором и
мужественно принять все тяготы поздравлений, пожеланий и славословий, подарков и
всей радостной и утомительной суеты, этому присущей!

По инициативе журнала – коллеги.
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Метрология в Укрметртестстандарте
Структура направления
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OIML D1 “Елементи Закону про метрологію”
Частина 1
Введення – Область застосування
Цей документ, розроблений у взаємодії з Метричною Конвенцією та Міжнародною
кооперацією з акредитації лабораторій, містить елементи, які необхідно розглядати під час
підготовки законів, що мають відношення до метрології. Потреба в національних законах,
що мають відношення до метрології, збільшилась через зростання участі держав у
міжнаціональних, регіональних та міжнародних угодах, присвячених питанням торгівлі, в
яких такі закони забезпечують основу для розгляду відповідних національних вимог, що
мають в основі вимірювання.
Закони, щодо яких цей документ надає поради, можуть набувати форми єдиного
узагальнюючого закону, який охоплює всі законодавчі аспекти метрології, або окремих
законів, кожний з яких стосується конкретного аспекту метрології, таких як закон про
законні одиниці, закон про простежуваність, закон про вимірювальне обладнання (акт про
міри та ваги) тощо, або положень, що стосуються метрології в більш загальних законах,
таких як закон про захист споживача чи оцінку відповідності.
Органам, що відповідають за підготовку подібних законів, пропонується вибирати
відповідні елементи з цього документа, щоб вивчити їхню доречність і, в разі
необхідності, адаптувати їх для їхніх потреб.
Цей документ розроблений в п’яти частинах.
Частина 2 (область застосування) містить елементи, які обґрунтовують
потребу в розробленні законодавчих положень, які стосуються метрології та
метрологічних інфраструктур.
Частина 3 (Пропоновані законодавчі положення) містить пропозиції Статей
(тобто специфічну мову), які можуть бути включені в закони.
Частина 4 (Настанови щодо розроблення структур) містить різноманітні
міркування стосовно організаційних засад, які необхідно мати для виконання
законодавчих положень.
Частина 5 (Приклади і пояснення) містить коментарі та пояснення, які не
призначаються для включення в законодавчі положення, але роз’яснюють значення і
наслідки деяких з пропонованих законодавчих положень.
Кожна країна повинна розглянути, відібрати та адаптувати нижченаведені
положення у відповідності до специфіки потреб, а потім включити їх у закони, урядові
акти, міністерські укази, тощо, у відповідності до конституції та практики регулювання
цієї країни.
Хоча цей документ призначається для використання в регульованому секторі,
чимало з положень мають також відношення до і можуть застосовуватись у
найдосконалішій міжнародно визнаній практиці метрологічної діяльності в добровільному
секторі.

Частина 2 Логічне обґрунтування
Що таке метрологія?
Метрологія є галуззю знань, що стосуються вимірювань.
Метрологія включає в себе всі теоретичні і практичні аспекти вимірювань, хоч
якими є непевності вимірювання або галузь застосування.
Застосування метрології є фундаментом якості вироблених товарів та виробничих
процесів. Вона відіграє ключову роль у використанні досягнень науки та техніки, в
28

проектуванні та виробництві продукції, що відповідає потребам споживача, а також у
виявленні та уникненні невідповідностей. Вона забезпечує фундаментальну підтримку
випробовуванням у галузях охорони здоров'я та безпеки, контролю за навколишнім
середовищем, перероблення харчових продуктів та справедливого судочинства. Вона
також забезпечує основи для чесної торгівлі в межах внутрішньої економіки та
міжнародної торгівлі на глобальному ринку.
Міжнародне взаємне визнання вимірювальних спроможностей певної економіки є
критично важливим для усунення технічних бар'єрів у торгівлі і, таким чином, для участі
в таких багатосторонніх торговельних угодах, як угоди Світової організації торгівлі.
Держави слід заохочувати брати участь у міжнародно погоджених MRA під егідою
міжнародних організацій, що забезпечує належний рівень впевненості в національних
системах вимірювань.

Що таке легальна метрологія?
Легальна метрологія охоплює всі види діяльності, що зумовлюються
законодавчими вимогами стосовно вимірювань, одиниць вимірювань, засобів вимірювань
та методів вимірювання, а виконуються ці види діяльності урядовими органами або від
їхнього імені для забезпечення належного рівня довіри до результатів вимірювань в
національних галузях, що підпадають під регулювання. Легальна метрологія не є окремою
дисципліною метрології, вона використовує наукову метрологію для того, щоб мати
відповідні еталони та рівень простежуваності, і може стосуватись будь-яких кількісних
показників, що розглядаються метрологією.
Легальна метрологія застосовується до сторін, що беруть участь у торгових
операціях, але може також застосовуватись для захисту окремих осіб та суспільства в
цілому (наприклад, для виконання законів, в заходах з охорони здоров'я та безпеки).
Органи громадської влади повинні приділяти особливу увагу результатам вимірювань, а
понад усе – тоді, коли існує конфлікт інтересів у результатах вимірювань, а отже, є
необхідним втручання неупередженого арбітра. Легальна метрологія стає особливо
потрібною тоді, коли сили, задіяні на ринку, погано організовані, не мають достатньої
компетентності або погано збалансовані. Легальна метрологія зазвичай включає в себе
положення, що стосуються одиниць вимірювання, результатів вимірювань (наприклад,
коли йдеться про розфасовку) та засобів вимірювань. Ці положення охоплюють
законодавчі зобов’язання, що стосуються результатів вимірювань та засобів вимірювань, а
також законодавчого контролю, що здійснюється урядом або від його імені.
Купівля та продаж товарів і послуг включають в себе зважування або вимірювання
продукції, а також, коли йдеться про розфасовану продукцію, - позначення ваги, кількості
або об’єму в упаковці, включають вони в себе і вимірювання послуг (наприклад, часу,
кілометражу). У галузі урядового регулювання лежать також закони про охорону здоров'я,
безпеки та навколишнього середовища. Хоча ці функції за природою своєю є докорінно
відмінними, спільною їхньою рисою є те, що дотримання закону залежить від результатів
вимірювань. Отже, процес вимірювань є прямим обов'язком уряду. Забезпечення
виконання законів і реґламентів, контроль за засобами вимірювань ринкового нагляду та
розроблення і підтримання інфраструктур, здатних забезпечити точність таких
вимірювань (наприклад, через простежуваність), є суттєво важливими у виконанні ролі
уряду.
Область дії реґламентів легальної метрології (типи вимірювань і засобів
вимірювань, що підлягають законодавчим вимогам) залежатимуть від категорій
користувачів, що їх уряд вважає за необхідне захищати, та від здатності цих користувачів
захищатись від зловживань.
Оскільки кінцевою метою законодавчої метрології є забезпечення впевненості в
результатах вимірювань через законодавчі положення, потреби в результатах вимірювань
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та вимоги до них повинні розглядатись до розгляду потреб у засобах вимірювань і вимог
до них.
Легальна метрологія включає в себе три основні види діяльності:
•
визначення законодавчих вимог;
•
контроль/оцінка відповідності продукції та діяльності, що підлягають
регулюванню;
•
нагляд за продукцією та діяльністю, що підлягають регулюванню.
•
забезпечення необхідної інфраструктури для простежуваності законодавчо
регульованих вимірювань та засобів вимірювань.

Навіщо потрібна метрологічна інфраструктура?
Жодна величина не піддається змістовному вимірюванню без метрології та
метрологічної інфраструктури.
Важливість результатів вимірювань навіть зростає через швидкий технічний
розвиток і формування інформаційного суспільства. Споживачам та промисловості
доводиться щодня приймати рішення, що ґрунтуються на результатах вимірювань і
впливають на їхній економічний та персональний добробут, а також на оцінку дій та
ефективності громадської влади.
Оскільки виробники, імпортери та продавці більшої частини товарів відповідають
за пов’язані з цими товарами процеси вимірювань, то покупці (як окремі особи, так і
компанії), які зазвичай не поінформовані належним чином про такі процеси, опиняються в
потенційно невигідному становищі з огляду на результати вимірювань та їхнє
інтерпретування. Чесні і точні вимірювання допомагають забезпеченню чесної
конкуренції.

У чому полягає роль уряду?
Роль уряду в метрології полягає в забезпеченні суспільства необхідними засобами
для створення впевненості в результатах вимірювань.
Це вимагає виконання всіх необхідних заходів для сприяння метрології, розвитку
необхідної інфраструктури, підтримки наукових досліджень у галузі метрології та захисту
окремих осіб і компаній від можливих зловживань, пов’язаних з вимірюваннями. Все це
повинне організовуватись в рамках всеохоплюючої та послідовної політики, для чого
розумним є введення закону про метрологію.
Наведені тут елементи метрології не обмежуються тільки традиційними питаннями
легальної метрології. Важливість метрології для соціального та економічного розвитку
вимагає всеохоплюючої та послідовної політики в галузі метрології, для проведення якої
закони повинні враховуватись всі питання, що стосуються споживачів, підприємств,
освіти, охорони здоров'я і захисту громадян.
Впроваджуючи національну систему вимірювань, уряди повинні забезпечувати
адекватну прозорість, щоб усі сторони мали можливість приймати поінформовані
рішення.
Цей документ пропонує ієрархічно вибудовану метрологічну структуру з
центральним метрологічним органом (СМА), що координуватиме всю метрологічну
політику і всі заходи в країні. Нормальним є, коли СМА стає частиною існуючого
урядового департаменту. СМА також повинен активно співробітничати з національними
організаціями, що несуть відповідальність за діяльність з акредитації та стандартизації, а
також з відповідними міжнародними метрологічними установами (тобто OIML та
Метричною Конвенцією).
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Структура метрологічної системи та системи легальної метрології повинні бути
адаптованими до особливостей країни, в тому числі розмірів, економіки наукової та
технологічної інфраструктур і т.ін.).

Потреба
в
сумісності
метрологічних вимог

національних

та

міжнародних

Кожна країна має власні погляди, що склались історично, на встановлення
метрологічних вимог.
Угода про технічні бар’єри в торгівлі (Стаття 2.4), що виконується в рамках
Світової організації торгівлі, покладає на країни зобов’язання ґрунтувати свої національні
технічні реґламенти на міжнародних стандартах (нормах), щоб гармонізувати національні
вимоги. Вона також покладає зобов’язання на сторони, що підписали її, зважати на та
брати участь в міжнародних системах оцінки відповідності і угодах про взаємне визнання
(Стаття 6).
Міжнародна спільнота прийняла систему одиниць, еталони та вимоги до засобів
вимірювань, що діють через посередництво договірних організацій (тобто Метричної
Конвенції та Міжнародної організації легальної метрології). Крім того, реґіональні
метрологічні організації та реґіональні організації легальної метрології гармонізують
вимоги в економіках, що є їхніми членами. Призначення цих організацій полягає в
сприянні торгівлі та обміні результатами вимірювань та засобами вимірювань. Документи
та рекомендації, що рекомендуються цими організаціями, є першоджерелами для
структурування національних метрологічних інфраструктур.
Міжнародні організації розробили також – або розробляють нині – системи
взаємного визнання чи прийняття еквівалентності еталонів, найдосконаліших
національних засобів вимірювань, компетентності калібрувальних лабораторій та
оцінювань у галузі законодавчої метрології.
Слідом за належним обміркуванням та в залежності від процедур складення правил
певна країна може вирішити, що документ, опублікований однією з цих міжнародних
організацій, містить вимоги, які є доречними для застосування в метрологічній структурі
цієї країни. Схвалення положень документа може відбуватись одним з кількох способів, а
в тому числі:
•
посиланням на конкретне видання,
•
включенням вербального тексту в реґламенти,
•
включенням ідентичних вимог, але не ідентичного тексту чи
•
включенням сумісних, але не ідентичних вимог.

Частина 3 Пропоновані законодавчі положення
ГЛАВА І Визначення
Відносно інших слід дивитись OIML V1 Міжнародний словник термінів легальної
метрології (VIML)та OIMLV 2 Міжнародний словник основних і загальних термінів у
метрології (VIM).
І.1 Простежуваність калібрувань та вимірювань є властивістю результату цих
калібрувань та вимірювань, коли він може бути співвіднесеним з визначенням одиниць
через нерозривний ланцюг порівнянь, всі яки мають встановлену невизначеність.
Для застосування легального метрологічного контролю простежуваність може бути
одержана через оцінку невизначеностей або через відповідність встановленим
максимально допустимим похибкам.
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І.2 В цьому Документі термін «засіб вимірювань» покриває засобі вимірювань в
сенсі VIM (див. 4.1), рівно як вимірювальні системи (4.5), матеріальні міри (4.2) та будьяки частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, які можуть бути предметом
специфічних вимог та специфічних оцінок відповідності.
І.3 В цьому Документі термін «еталон» покриває наступні значення, що
використовуються для встановлення простежуваності еталонів, засобів вимірювань та
вимірювань:
• Реалізацію одиниць SI;
• Артефакти, що відтворюють кратні та часткові одиниці і що простежуються
до SI;
• Засоби вимірювання величин, що простежуються до SI
• Сертифіковані еталонні речовини.
І.4 Національна система акредитації є добровільною системою, що встановлює
компетентність та неупередженість:
• Калібрувальних лабораторій у здійсненні калібрувань та вимірювань, що
простежуються;
• Випробувальних лабораторій;
• Органів нагляду
• Органів сертифікації, що здійснюють сертифікацію продукції, сертифікацію
систем якості та сертифікацію персоналу.

ГЛАВА ІІ Національна інфраструктура метрології
ІІ.1 Національна інфраструктура метрології
Національна інфраструктура метрології повинна включати в себе:
•
законодавчий кодекс, включаючи закони та реґламенти, що мають
положення, які стосуються метрології,
•
орган управління в уряді, який відповідає за проведення національної
метрологічної політики,
•
один чи кілька інститутів, відповідальних за виконання завдань,
встановлених на національному рівні метрологічною політикою,
•
систему національних еталонів та передавання законних одиниць;
•
систему (добровільну) для акредитування калібрувальних лабораторій,
•
структури для розповсюдження знань та компетентності в галузі метрології
(підготовка, освіта, консультації, тощо),
•
обслуговування промисловості та економіки в галузі метрології
(калібрування, технічна підтримка, підготовка, консультації, тощо).

ІІ.2 Національна метрологічна політика
ІІ.2.1 [Назва уповноваженого органу] у взаємозв'язку з усіма департаментами та
агенціями уряду відповідає за вироблення та координацію здійснення національної
метрологічної політики.
Ця політика повинна визначати дії уряду в питаннях, що стосуються метрології, і
повинна виконуватись усіма урядовими департаментами (міністерствами) та агенціями,
кожним – у своїй галузі.
Під час підготовки будь-яким урядовим департаментом реґламентів, якими
встановлюються необхідні значення вимірюваних величин, необхідно враховувати
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здатність національної метрологічної інфраструктури забезпечити надійне вимірювання
таких кількостей.
ІІ.2.2 Така політика повинна забезпечувати підтримку розвиткові національної
інфраструктури з урахуванням потреб, що стосуються:
•
науково-технічного розвитку,
•
підтримки національної економіки, розвитку підприємств,
•
захисту споживачів, громадян та навколишнього середовища,
•
міжнародного визнання національної метрологічної інфраструктури.

ІІ.3 Національні еталони
Система національних еталонів впроваджується для підтримки і розповсюдження
законодавчих одиниць, які приписуються Главою ІІІ, щоб задовольнити потреби країни.
Національні еталони є частиною національної метрологічної інфраструктури згідно з ІІІ.1.
У тому разі коли вони самі є первинними еталонами, що незалежно реалізують
законодавчі одиниці, їх необхідно регулярно порівнювати з іншими національними
первинними еталонами. В тому разі якщо країна не підтримує первинних еталонів за всіма
галузями, такі національні еталони повинні простежуватись до реалізації визначення
одиниць через первинні еталони, що їх підтримує інша країна. Національні еталони
повинні в будь-якому випадку бути найточнішими вимірювальними еталонами країни.
Система національних еталонів повинна включати в себе за необхідності систему
для забезпечення сертифікованими еталонними матеріалами.

ІІ.4 Простежуваність
ІІ.4.1 Для застосування законодавчих вимог щодо вимірювань, розфасовки та
засобів вимірювань необхідно вимагати і можна досягати простежуваності:
•
або через систему національних еталонів, або через сертифіковані еталонні
матеріали, як визначається в ІІ.3.
•
чи безпосередньо до визнаних національних еталонів або еталонних
матеріалів інших країн, коли рівень непевності системи національних еталонів не є
задовільним або коли ця система не охоплює величину, що розглядається1.

ІІ.5 Національні установи
ІІ.5.1 Один чи більше інститути повинні призначатись урядом для виконання
таких завдань:
•
встановлювати, зберігати, підтримувати та постійно вдосконалювати і
передавати законнні одиниці (дивись Главу ІІІ) та національні еталони (дивись ІІ.3) у
відповідності до потреб країни і для забезпечення участі у відповідній міжнародній
діяльності,
•
надавати необхідні поради та підтримку уряду, промисловості, комерції та
суспільству з метрологічних питань,
•
забезпечувати якісну метрологічну базу для національної програми
акредитації,
•
надавати технічні поради та підтримку уряду, промисловості, комерції та
суспільству в питаннях законодавчої метрології,
•
виконувати технічну роботу та координацію в легальній метрології, для чого
призначається установа [назва органу], у певних випробуваннях типу та для забезпечення

33

координації і технічної підтримки проведення первинної та подальшої верифікації,
нагляду за засобами вимірювань та нагляду на ринку та
•
брати участь у міжнародній діяльності з легальної метрології під керуванням
[назва органу].
ІІ.5.2 Ці інститути заохочуються приєднуватись до міжнародних угод, якими
встановлюється еквівалентність національних еталонів країн-учасниць. Впровадження або
перегляд національного закону про метрологію повинен ставати сприятливою нагодою
для розгляду можливостей законодавчого визнання простежуваності до інших сторін, що
підписали Угоду про взаємне визнання, укладену під егідою Міжнародного комітету мір і
ваги (CIPM MRA).
ІІ.5.3 Інститути повинні бути неупередженими, а їхнє фінансування повинне
задовольняти такі умови:
•
виконання завдань загального інтересу повинно фінансуватись з
громадських фондів,
•
продукція чи послуги, що надходять на конкурентний ринок, не повинні
ставати причиною нечесної конкуренції.

ГЛАВА ІІІ Законодавчі одиниці вимірювань
ІІІ.1 Законними одиницями вимірювань є такі:
•
одиниці “Міжнародної системи одиниць” (SI), схвалені Генеральною
конференцією мір і ваг і рекомендовані Міжнародною організацією законодавчої
метрології для величин, що охоплюються цією системою,
•
одиниці, які використовуються для величин, що не охоплюються SI, як це
визначено [назва органу] (чи міжнародними стандартами?),
•
традиційні одиниці, визначені [назва органу].
До традиційних одиниць можуть відноситись специфічні одиниці для конкретних
застосувань, які вимагаються:
•
потребами міжнародної торгівлі чи
•
специфічними використаннями, такими як повітряна чи морська навігація
або охорона здоров'я, чи
•
причинами безпеки.
Коли застосування традиційних одиниць уповноважується цією Статтею,
можливість використання їх чи використання тільки двох перших типів одиниць повинне
періодично переглядатись [назва органу].
ІІІ.2 Визначення кратних та часткових одиниць SI та їхніх найменувань повинні
співвідноситись з Рекомендаціями Метричної Конвенції та з міжнародними стандартами
(нормами).
Правила вираження результатів вимірювань повинні співвідноситись з
Рекомендаціями Метричної конвенції та міжнародних органів з стандартизації.
ІІІ.3 Використання інших одиниць, крім законних, забороняються, а особливо – в
торгівлі, документації на продукцію, рекламі, публікаціях, навчальній підготовці.

ГЛАВА ІV Прозорість метрологічної інформації
ІV.1 Від тих, хто є відповідальним за публікацію або доведення до відома
громадськості результатів вимірювань можуть вимагатись обґрунтування приналежності
та надійності цих результатів вимірювань.
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ІV.2 Окремі особи та інші зацікавлені сторони можуть мати доступ до будь-яких
результатів вимірювань, які не є чиєюсь приватною власністю і отримуються з ініціативи
уряду або передаються уряду та стосуються охорони здоров'я, громадської безпеки, стану
навколишнього середовища та економіки.
Уряд повинен забезпечувати громадськість незалежними та неупередженими
джерелами порад про цінність і надійність метрологічної інформації. Національна
метрологічна інфраструктура, що визначається в ІІ.1, повинна підтримувати такі поради
необхідними досвідом і знаннями, а уряд повинен належним чином фінансувати
виконання цього.

ГЛАВА V Легальна метрологія
V.1

Введення

Реґламенти стосовно вимірювань, фасованих товарів і засобів вимірювань, як це
наводиться в цій Главі, можуть розроблятись [назва органу], щоб:
•
захистити інтереси окремих осіб та підприємств,
•
захистити національні інтереси,
•
захистити громадські здоров'я та безпеку, в тому числі і стосовно
навколишнього середовища та медичного обслуговування,
•
відповідати вимогам міжнародної торгівлі.
Ці реґламенти, коли це доречно, мають відповідати Міжнародним рекомендаціям
OIML і використовувати їхні вимоги.
Процедури оцінки відповідності, що вимагаються цими регламентами, повинні,
якщо це доречно, бути сумісними з Міжнародними Рекомендаціями, встановленими
OIML, і використовувати їх вимоги.

V.2

Реґламенти стосовно вимірювань

V.2.1 Реґламенти можуть розроблятись [назва органу] для визначення величин, що
на них необхідно посилатись у методиці продажів, для приписування певних вимірювань,
що мають бути основою комерційних операцій або заходів законодавчого примусу та для
визначення переліку вимірювань, які підлягають метрологічним вимогам у цілях,
перелічених в V.1.
V.2.2 Ці реґламенти мають визначати метрологічні вимоги та положення
легального контролю і нагляду, що застосовуються до подібних вимірювань.
V.2.3 Результати вимірювань, які охоплюються реґламентами, згаданими в V.2.1,
повинні виражатись в законних одиницях, як вони визначаються в Главі ІІ, і повинні бути
простежуваними, як це визначається в ІІ.4.
V.2.4 Реґламенти, згадані в V.2.1, можуть специфікувати, якщо необхідно, метод
вимірювання і можуть вимагати використання засобів, що підлягають законодавчому
контролю в застосуваннях, що подаються в Розділі ІV.4. Коли таке необхідно, вони
можуть визначати критерії для вибору засобів, таких як клас точності, діапазон
вимірювань, градація шкали, тощо.
V.2.5 Якщо таке необхідно та для специфічних застосувань, реґламенти, згадані в
V.2.1, можуть:
•
визначати вимоги, що застосовуються до осіб чи організацій, які виконують
вимірювань,
•
вимагати документування операцій з вимірювання для надання записів
посадовцям з органів законодавчої метрології,
•
вимагати видання сертифікатів на такі вимірювання,
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•
вимагати документування простежуваності результатів вимірювань для
надання записів офіційним особам з органів законодавчої метрології,
•
визначати методи контролю, які застосовуються офіційними особами з
органів законодавчої метрології чи спеціальними органами, що розглядають діяльність
осіб чи організацій, які виконують вимірювання.

V.3

Реґламенти стосовно фасованих товарів

V.3.1 Реґламенти можуть розроблятись [назва органу] для визначення
метрологічних вимог і положень законодавчого контролю, що застосовуються до
кількісного вмісту розфасованої продукції, яка пропонується чи виставляється на продаж
або вже продана.
V.3.2 Ці реґламенти визначають, щоб місткість (номінальний вміст) упаковки
наносилась на упаковці і виражалась в системі законодавчих одиниць, згаданій в Главі ІІ.
Вони можуть визначати дозволені розміри номінального вмісту упаковок або ж можуть
вимагати, щоб у пункті продажу замість дозволеного розміру упаковки надавалась цінова
інформація про одиницю товару.
V.3.3 Ці реґламенти можуть специфікувати припустимі відхилення окремої
упаковки від номінального значення, а також вимоги до оцінки відповідності упаковки,
включаючи статистичний метод, якщо таке необхідно.
Ці реґламенти специфікують необхідні для прийняття або відмови вимоги, яким
мають відповідати чистий вміст в упаковках, включаючи сюди припустимі відхилення від
номінального вмісту, дозволені для окремих упаковок, плани відбору взірців, процедури
перевірки та статистичні методи, а також інші доречні вказівки для офіційних осіб з
органів законодавчої метрології та пакувальних підприємств.
Реґламентні вимоги повинні враховувати, яке обладнання використовується для
пакування та контролю за ним, таких як мірні місткості, контрольні ваги, тощо.
V.3.4 Ці реґламенти можуть визначати знаки, якими позначається відповідність
(узгодженість) упаковок до реґламентних вимог.
V.3.5 Ці реґламенти можуть вимагати, щоб виробники та імпортери фасованої
продукції отримали реєстрацію в [назва органу].
Ці реґламенти можуть вимагати, щоб імпортери повідомляли [назва органу] про
операції імпорту для сприяння інспектуванню.
V.3.6 Ці реґламенти можуть вимагати, щоб документація про операції з контролю,
виконані виробником чи імпортером, надавалась офіційним особам з органу законодавчої
метрології.
Реґламенти можуть вимагати, щоб виробник або імпортер фасованої продукції
застосовували систему якості, якщо це доречно.
V.3.7 Ці реґламенти можуть визначати процедури і критерії для законодавчого
контролю, який офіційні особи з органу законодавчої метрології виконують за упаковками
та за продавцями, виробниками і імпортерами фасованої продукції.
V.3.8 Всі результати вимірювань, включаючи вимірювальні засоби та вимірювальні
еталони, що використовуються для контролю, приписаного застосуванням Статей V.3.6 та
V.3.7, мають бути простежуваними, як це приписується в ІІ.4.
V.3.9 Ці реґламенти можуть дозволяти [назва органу] визнавати відповідність
національним положенням тих упаковок, які несуть на собі знаки відповідності, нанесені
згідно з реґламентами законодавчої метрології інших країн чи згідно з системами
маркування відповідності, встановленими міжнародними органами.
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V.4

Реґламенти стосовно засобів вимірювань

V.4.1 Реґламенти можуть обнародуватись [назва органу] для визначення переліку
категорій засобів вимірювань, що підлягають законодавчому контролю в цілях,
перелічених 1.в V.4.
V.4.2 Засоби, що підлягають дії цих реґламентів, повинні забезпечувати результати
вимірювань в законодавчих одиницях, визначених в Главі ІІ, а самі результати
вимірювань повинні піддаватись простежуванню, як це зумовлено в ІІ.4.
V.4.3 Ці реґламенти повинні визначати метрологічні характеристики, що
вимагаються, та технічні вимоги, що застосовуються до засобів цих категорій.
У відповідності до Конвенції OIML та, якщо доречно, Угоди TBT/WTO, ці
реґламенти повинні ґрунтуватись на Міжнародних Рекомендаціях OIML, наскільки це
можливо.
V.4.4 Ці реґламенти можуть встановлювати заходи легального контролю та нагляду
за цими засобами. Мета цього легального контролю полягає в забезпеченні того, щоб такі
засоби відповідали їхньому призначенню, задовольняли вимоги до необхідних
метрологічних характеристик і зберігали їх, а також у забезпеченні захисту від
зловживань, неправильного тлумачення результатів та шахрайства. Сюди повинні входити
відповідні процедури контролю та нагляду:
•
оцінка початкової відповідності засобів законодавчим вимогам на стадії
розроблення (наприклад, схвалення типу) та на стадії виробництва (наприклад, початкова
верифікація);
•
забезпечення того, щоб засоби у вжитку зберігали необхідні метрологічні
властивості за очікуваних умов використання (наприклад, повторні верифікації та
інспектування технічного обслуговування) або ж щоб такі засоби вилучались з ужитку;
•
забезпечення того, щоб засоби правильно встановлювались і
використовувались, а також діяли за правильних умов (наприклад, тих, що стосуються
навколишнього середовища).
V.4.5 Реґламенти, згадані в V.4.1, мають визначати маркування та знаки (написи),
які підтверджують статус оцінки відповідності засобів, які підлягають законодавчим
вимогам до засобів (наприклад, знак затвердження типу, знак верифікації, тощо).
На вимірювальному обладнанні, яке більше не відповідає законодавчим вимогам,
слід нанести знак вибракування, і його необхідно привести у відповідність, полагодити
або відкликати з ринку чи вилучити з ужитку.
Опція: Якщо вимірювальне обладнання не витримало законодавчого контролю,
знак верифікації слід зняти з нього, а саме обладнання необхідно привести у відповідність,
полагодити або відкликати з ринку чи вилучити з ужитку.
У випадку порушень на обладнання накладається арешт аж до рішення відповідних
органів влади або ж його використанню запобігають іншими доречними способами.
V.4.6 Щоб запобігти настроюванню без повноважень або іншим втручанням,
реґламенти можуть обмежувати доступ до певних частин або функцій засобів (включаючи
програмне забезпечення). Може вимагатись, щоб такий доступ фізично захищався
пломбами з печатками (або захищався доступ до програмного забезпечення), що
визначається реґламентами. Як альтернативу або в додаток до цього реґламенти можуть
вимагати, щоб засіб адекватно виявляв та фіксував будь-який доступ до цих частин чи
функцій.
V.4.7 Ці реґламенти можуть дозволяти [назва органу] визнавати відповідність
національним положенням тих засобів, які визнані як відповідні еквівалентними
реґламентами в інших країнах.
Вони можуть дозволяти [назва органу] приєднуватись до угод про взаємне
прийняття з іншими країнами з метою визнання національних сертифікатів чи
сертифікатів OIML, чи нанесених знаків відповідності.
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Ці реґламенти можуть дозволяти схвалення та використання в заходах з контролю
в галузі легальної метрології результатів перевірок, отриманих в інших країнах.
V.4.8 Реґламенти можуть накладати реєстраційні вимоги та встановлювати вимоги
до персоналу з технічного обслуговування і організацій з обслуговування, які
встановлюють, настроюють та обслуговують вимірювальні засоби (за умови, що такі
реґламенти не суперечать вимогам інших органів регулювання).
V.4.9 Коли засоби пропонуються на продаж, продані, розміщені на ринку для
використань, що підлягають вимогам легальної метрології, продавець повинен правильно
інформувати покупця про законодавчі вимоги/статус і пропонувати засоби, пристосовані
для передбачуваного використання.
V.4.10 Жодна особа не може використовувати, володіти з метою використання чи
експлуатувати будь-який засіб, що підлягає контролю в галузі законодавчої метрології,
якщо цей засіб не несе на собі необхідних знаків контролю, які згадуються в ІV.4.6.
Власник або особа/організація, які несуть відповідальність за засіб вимірювань, що
підлягає дії реґламентів з законодавчої метрології і перебуває в експлуатації, повинен
підтримувати відповідність цього засобу законодавчим вимогам (включаючи точність, а
також виконання необхідного законодавчого контролю).
Використання засобу власником повинне відповідати інструкціям з експлуатації
виробника і вимогам до обслуговування.

ГЛАВА VІ Впровадження
VІ.1 Порушення
За порушення вважаються:
VІ.1.1 Основні
•
продавати, пропонувати чи виставляти для продажу визначену кількість, що
є меншою за кількість, подану тим способом, яким приписується реґламентами для
обчислення статистичних відхилень,
•
брати більше ніж подана кількість, коли він/вона як покупець визначає вагу
або вимірює тими засобами, якими ця кількість визначається,
•
представляти кількість у будь-який спосіб, розраховуючи чи маючи намір
ввести в оману чи в будь-який спосіб обманути іншу особу,
•
неправильно призначати ціну будь-якого товару чи послуги, що продається
або пропонується, виставляється чи рекламується з метою продажу в величинах (вага,
розмір чи кількість/число), або ж призначати ціну в будь-який спосіб, розраховуючи чи
маючи намір ввести в оману чи в будь-який спосіб обманути іншу особу,
•
неправильно визначати вимір кількості продукції, що використовуються для
призначення ціни або сорту продукції,
•
відмовлятись пройти реєстрацію, коли реєстрація вимагається V.3.5, V.4.8),
•
не виконувати зобов'язань щодо документування (V.2.5, V.3.6) чи не
надавати документацію офіційним особам з органу законодавчої метрології,
•
не виконувати заходів на виправлення, яких вимагають або про які віддають
наказ офіційні особи з органу законодавчої метрології,
•
заважати або чинити перешкоди діям будь-якої офіційної особи з органу
законодавчої метрології під час виконання ним його службових обов’язків,
•
наносити фальшиві або неналежні знаки відповідності або верифікації.
VІ.1.2 Такі, що стосуються вимірювань, наведених в рекламі або в інших
матеріалах громадських комунікацій (ІІІ.1)
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•
відмовляти або демонструвати неспроможність обґрунтувати результати
вимірювань, наведених в рекламі (або в інших матеріалах громадських комунікацій),
•
наводити фальсифіковані або облудні результати вимірювань в рекламі (або
в інших матеріалах громадських комунікацій).
VІ.1.3 Такі, що стосуються законодавчих одиниць (Глава ІІ)
•
використовувати інші одиниці та символи, ніж ті, що визначаються в
застосуваннях ІІ.1 та ІІ.2 для застосувань, визначених в ІІ.3.
VІ.1.4 Такі, що стосуються реґламентів щодо вимірювань (IV.2)
•
не виконувати вимірювань, що вимагаються законодавством, і не
документувати їх, коли це вимагається,
•
не виконувати метрологічні (включаючи простежуваність) вимоги,
зумовлені застосуванням IV.2.3,
•
виконувати вимірювання іншими засобами, ніж це зумовлено.
VІ.1.5 Такі, що стосуються реґламентів щодо розфасовки (Розділ V.3)
•
продавати чи пропонувати на продаж будь-яку розфасовану продукцію, що
не задовольняє вимог реґламентів, про які йдеться в V.3.
VІ.1.6 Такі, що стосуються засобів вимірювань, які підлягають законодавчому
контролю (Розділ V.4)
•
пропонувати на продаж (розміщувати на ринку), продавати чи
встановлювати засоби, які не відповідають законодавчим вимогам,
•
використовувати засоби (в будь-яких цілях, крім особистих), які не пройшли
законодавчого контролю,
•
використовувати засоби, не дотримуючись визначених для них умов
використання,
•
ремонтувати чи встановлювати засоби, що підлягають регулюванню, без
належних повноважень,
•
наносити фальшиві знаки відповідності чи незаконно наносити знаки
невідповідності на вимірювальні засоби,
•
настроювати вимірювальні засоби так, щоб отримувати неточний результат,
•
знімати будь-які ярлики, пломби чи знаки з ваг чи мір, чи засобу
вимірювань, не отримавши належних повноважень від причетного до справи органу.

VІ.2 Відповідальність
та порушення

осіб

і

корпоративних

організацій

Тут і далі поняття “особа” стосується як однини, так і множини в залежності від
того, чого вимагає справа, і включає в себе окремих людей, партнерів, корпорації,
компанії, товариства та асоціації.
Особи, що використовують чи зберігають вимірювальне обладнання, що підпадає
під дію національного метрологічного законодавства, відповідають за проходження
вимірювальним обладнанням, яке вони використовують або зберігають, належного
метрологічного контролю.
Особи, які імпортують, виробляють, ремонтують, продають чи віддають в оренду
вимірювальне обладнання, визначене декретом і призначене для використань, що їх
охоплює національне законодавство з метрології, повинні забезпечити проходження
належного метрологічного контролю засобами чи установками, які є об’єктами їхньої
діяльності.
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VІ.3 Органи з оцінки відповідності для законодавчої метрології
VІ.3.1 [Назва органу] може призначати органи для виконання задач, що мають
відношення до оцінки відповідності, верифікації, інспектування, спрямованих на
дотримання реґламентів законодавчої метрології. Такі органи повинні бути
компетентними і неупередженими. Вони повинні виконувати свої завдання без жодної
дискримінації.
Акредитація
є
прийнятним
способом
доведення
компетентності
та
неупередженості.
VІ.3.2 Органи, що отримують призначення в тлумаченні VІ.3.1, повинні
дотримуватись відповідних частин статей 5 та 6 Угоди ТВТ/WTO за винятком
зобов'язання стосовно оповіщення про пропоновані процедури оцінки відповідності.

VІ.4 Обов’язки та повноваження
VІ.4.1 Офіційним особам органу законодавчої метрології, які забезпечують
впровадження положень цього закону, є [перелік категорій агентів].
Вони мають такі повноваження:
•
вимагати виправданого обов’язкового застосування ІІІ.1,
•
здійснювати законодавчий контроль за розфасованою продукцією, як це
згадується в V.3.7,
•
просити доказів дотримання зобов'язань, покладених цим законом, від
виробників, імпортерів, монтажників, ремонтників і користувачів вимірювальними
засобами, що підлягають законодавчому контролю,
•
виконувати верифікації та інспекції засобів вимірювань, що підлягають
законодавчому контролю,
•
наносити знаки вибракування та/чи знімати маркування відповідності в
застосуванні V.4.5,
•
виконувати нагляд за органами, призначеними згідно із застосуванням V.3.
Їхні висновки, які стосуються порушень, перелічених в V.1, можуть передаватись в
органи законодавчого примусу.
VІ.4.2 Офіційні особи органу законодавчої метрології, згадані в V.4.1, за
пред’явленням своїх посвідчень та під час або з метою виконання їхніх обов’язків мають
доступ (в межах положень національної конституції) на будь-яке промислове
підприємство чи в приміщення комерційного призначення, чи в транспортні засоби, де
встановлене, зберігається чи використовується вимірювальне обладнання, що підлягає
законодавчому контролю, або ж туди, де, є підґрунтя вважати, воно встановлене,
зберігається чи використовується, або туди, де розфасовується, етикетується, зберігається
чи пропонується на продаж продукція, або ж туди, де, є підґрунтя вважати, вона
розфасовується, етикетується, зберігається чи пропонується на продаж.
VІ.4.3 Офіційні особи органу законодавчої метрології, згадані в V.4.1, мають
повноваження видавати накази про припинення використання, затримання та вилучення
будь-яких ваг і мір та вимірювального обладнання, що підлягають законодавчому
контролю, видавати накази про припинення продажу, затримання та вилучення будь-якого
розфасованого чи вагового товару, що зберігається, пропонується або виставляється на
продаж.
Вони мають повноваження затримувати без офіційного ордеру для використання
речовими доказами будь-які ваги, міри, вимірювальні засоби, упаковки, товар, які, як
виявлено, використовувався, зберігався, пропонувався чи виставлявся на продаж або ж
був проданий з порушенням вимог законодавчої метрології.
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VІ.4.4 Хоч де б знаходилась вага чи міра, вимірювальний засіб чи розфасована
продукція – в будь-якому місці чи поряд з будь-яким місцем, в якому чи з якого зазвичай
здійснюється купівля чи продаж, – завжди мають існувати неспростовні свідчення, що
такі вага чи міра, вимірювальний засіб чи розфасована продукція постійно
використовуються в бізнесових цілях цього місця. Хоч де б знаходився вимірювальний
засіб, що підлягає законодавчому контролю і використовується в галузі охорони здоров'я
та безпеки чи в застосуваннях регулювання навколишнього середовища, – в будь-якому
місці чи поряд з будь-яким місцем, в якому чи з якого зазвичай здійснюються
вимірювання, –
завжди повинні існувати неспростовні свідчення, що такий
вимірювальний засіб регулярно використовується за призначенням.

ГЛАВА VІІ Фінансові положення
VІІ.1 Метрологічна робота, що виконується за вимогою органів легальної
метрології, може давати привід для отримання офіційних гонорарів за надання послуг.
Фінансові норми можуть встановлювати процедури, що їх необхідно дотримуватись,
операції, за які нараховується платня, та величину цієї платні.
VІІ.2 Гонорари, отримані за надання послуг, можуть йти на придбання
обладнання та на платню персоналові, задіяному у виконанні встановлених обов’язків.
VІІ.3 Завдання з оцінки відповідності та верифікації, що виконуються органами,
згаданими в V.3, повинні виконуватись за вимогою окремих осіб чи організацій, які
несуть відповідальність за відповідність.
Від цих органів можуть вимагати надання інформації владним структурам про
гонорарний кошторис. Гонорарний кошторис може передаватись владним структурам для
його схвалення.
Витрати та зумовлені гонорари на виконання таких завдань лягають на заявника.

Частина 4 Настанови щодо розроблення структур
ГЛАВА І Міжнародні угоди та домовленості
Національні органи влади повинні забезпечувати, щоб національні закони і
реґламенти, що стосуються метрології, враховували відповідні міжнародні положення, що
стосуються метрології, і узгоджувались з ними.
Вони мають також забезпечувати, щоб національні закони і реґламенти не
перешкоджали національним установам і організаціям приєднуватись до міжнародних
угод/домовленостей.

ГЛАВА ІІ Реґіональні законодавства
У деяких реґіонах завдяки договорам чи угодам реґіональні законодавства є
пріоритетними у порівнянні з національними законами та реґламентами або можуть
рекомендуватись національним органам влади. Так стоять справи, наприклад, в
Європейському Союзі, де європейські реґламенти та європейські директиви набувають
вищого статусу у порівнянні з національними текстами. Те ж саме може бути
справедливим і для інших реґіонів.
Реґіональні тексти можуть бути:
•
обов’язкового застосування, що означає, що національні реґламенти повинні
бути суворо ідентичними реґіональним текстам,
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•
факультативного застосування, що означає, що національні реґламенти
можуть мати відмінні межі дії або відмінні рівні вимог, але повинні бути сумісними з
реґіональними текстами,
•
добровільного застосування, що дозволяє кожній державі-члену ухвалювати
власне рішення про застосування.
Коли реґіональні тексти є обов’язковими для держав-членів, їхній статут може
бути:
•
прямого застосування, що означає, що положення цих текстів
застосовуються в країнах без транскрипції цих текстів в національні закони,
•
непрямого застосування, що означає, що національні тексти необхідно
транскрибувати в реґіональні тексти.
Необхідно, щоб національні органи влади враховували існуючі реґіональні тексти
під час підготовки національного закону про метрологію.
Рекомендується також, щоб реґіональні органи враховували цей документ під час
підготовки реґіональних текстів. Зокрема, реґіональні органи повинні зважати на
зобов'язання їхніх членів по відношенню до OIML та Метричної Конвенції.

ГЛАВА ІІІ Організація владних структур
ІІІ.1 Урядова адміністрація та зовнішні органи
Рекомендується, щоб урядова адміністрація дотримувалась певної політики,
забезпечувала заснування і підтримання відповідної метрологічної інфраструктури,
визначала реґламенти та контролювала виконання їх. Технічні завдання можуть
виконуватись спеціалізованими установами чи органами поза межами адміністрації. Ці
установи та органи можуть бути урядовими, почасти урядовими або приватними. Вони
повинні діяти за повноваженнями національного уряду і звітувати перед ним.
На практиці роль громадської адміністрації у виконанні метрологічної політики
залежить від існуючої інфраструктури та розподілу правомочностей в країні. В країнах, де
поза межами громадської адміністрації існують установи, наділені достатніми
правомочностями, завдання громадської адміністрації може зводитись до таких суттєвих
заходів, як забезпечення виконання та контроль.
В інших країнах, де правомочність в технічних питаннях покладається на
громадську адміністрацію, вона мусить уповні управляти технічною діяльністю. В такому
випадку і в залежності від потреби в підтриманні певного рівня компетенції в межах для
створення і забезпечення виконання технічних реґламентів, в рамках метрологічної
політики може (повинна?) розроблятись інфраструктура поза межами громадської
адміністрації, яка зможе перебрати на себе технічні завдання, коли таке можливо.
Наприклад, можуть засновуватись неурядові акредитовані калібрувальні лабораторії, які
перебирають на себе відповідну калібрувальну роботу замість того, щоб залишати більшу
частину калібрувальних завдань в компетенції громадської адміністрації.
Коли виконання завдань делегується почасти громадським чи приватним органам,
необхідно укладати відповідний контракт з урядом для забезпечення того, щоб
враховувався громадський інтерес. Якщо це необхідно, такий контракт може вимагати від
цих органів, щоб вони застосовували вимоги уніфіковано по всій країні.
Можливі два шляхи для делегування завдань зовнішнім органам:
•
призначати єдиний орган на основі оголошеного тендеру,
•
або призначати органи на конкурсній основі, коли будь-який орган, що
задовольняє наперед визначені умови, може отримати призначення.
Вибір між цими двома способами необхідно добре зважити з урахуванням завдань,
що делегуються, та відповідно переваг і недоліків обох цих рішень (технічна
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узгодженість, уніфіковане охоплення географічних реґіонів країни, практичні можливості
для здійснення нагляду за цими органами, ризики корупції, небажані впливи комерційної
конкуренції на якість виконання завдань, позитивні впливи конкуренції на ціни та
ефективність, тощо).

ІІІ.2 Централізовані та децентралізовані місії
Рівень централізації або децентралізації є суттєво важливим питанням політичної
організації країни. В законі про метрологію він повинен визначатись у відповідності до
фундаментальних текстів (Конституції), політичної і адміністративної організації та
загальної політики країни. Цими вищими принципами повинні скеровуватись делегування
повноважень і місій в законодавчій метрології та розподіл їх поміж центральними
органами влади та місцевими органами влади (муніципалітетами, районами, реґіонами в
межах єдиної країни, суб’єктами федерації в рамках федерації, тощо).
В міру того як це узгоджується із загальними організаційними засадами в країні,
центральні органи влади повинні перебирати на себе тільки ті види діяльності, в яких
вони можуть виявити більшу ефективність, ніж місцеві влади, а також ті види діяльності,
які необхідні для політичної та економічної узгодженості в країні.

ІІІ.3 Центральний метрологічний орган
Всі питання метрологічної політики на рівні центру (скажімо, наукові, промислові
та законодавчі) повинні управлятись чи координуватись єдиним центральним органом
країни, що тут і далі називатиметься центральним метрологічним органом (СМА). Було б
непослідовним і не радиться засновувати різні центральні органи, що відповідали б за
різні аспекти метрологічної політики без координації. Місіями СМА повинні бути:
•
координація діяльності різних міністерств, що стосується метрології,
наприклад – через посередництво національного консультативного комітету,
•
координація в межах національної метрологічної інфраструктури,
•
забезпечення міжнародного представництва національних метрологічних
органів та систем,
•
сприяння міжнародному визнанню національних метрологічних органів та
систем,
•
координація діяльності місцевих метрологічних органів (LMA) та всіх
установ легальної метрології,
•
нагляд за національними органами, яким делегується виконання технічних
завдань,
•
надання громадськості відповідної інформації про національну метрологічну
систему.
СМА відповідає за забезпечення узгодженості реґламентів та їхнього застосування
на виконання закону про метрологію. СМА повинен забезпечувати, щоб від імені всіх
громадян виконувались такі функції:
•
Забезпечення того, щоб засоби вимірювань в галузях торгівлі, охорони
здоров'я, безпеки, судочинства чи регулювання навколишнього середовища відповідають
своєму призначенню, належним чином встановлюються, є точними і зберігають ці
властивості стараннями їхніх власників чи користувачів.
•
Запобігання нечесному чи облудному поводженню з вагами та мірами
стосовно будь-якого товару, що рекламується, фасується, продається, купується чи
обмінюється.
•
Сприяння уніфікованості в практичних та бажаних межах під усіма
юрисдикціями.
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•
Заохочення бажаного економічного зростання і одночасно захист
споживачів за допомогою схвалення законодавчих метрологічних вимог, що необхідні для
забезпечення чесної конкуренції та рівності між покупцями і продавцями.
•
Захист громадян за допомогою впровадження та забезпечення виконання
метрологічних вимог до засобів вимірювань, що використовуються в галузях охорони
здоров'я, безпеки, судочинства та регулювання навколишнього середовища.
•
Забезпечення простежуваності вимірювань в рамках міжнародних визнаних
та прийнятих процесів.
•
Розроблення еталонів ваг, мір та обрахунків, а також обґрунтованих еталонів
наповнення будь-яких фасованих товарів; крім того, визначення вимог до цінових
одиниць та до інформації про терміни зберігання.
•
Послідовне визначення винятків з положень закону про метрологію чи будьяких реґламентів, коли це відповідає намірові підтримувати досконалу комерційну
практику, тощо.
СМА може приєднуватись до угод з місцевими юрисдикціями для призначення
офіційних осіб та розподілу обов’язків і повноважень. Будь-яка офіційна особа у галузі
законодавчої метрології, призначений для роботи під місцевою юрисдикцією, має
обов’язки та повноваження, перелічені в цьому Акті, за винятком тих обов’язків, які
застерігаються законом або реґламентами за СМА та за національними установами в
галузях метрології та інститутами легальної метрології. Жодна з вимог, що висуваються
місцевими агенціями, не може бути більш суворою за вимоги СМА і не може суперечити
їм.
Особа, що очолює СМА, повинна мати повноваження вступати в угоди для
забезпечення допомоги в розробці вимог до засобів вимірювань, що використовуються
іншими установами з правом реґламентування, таких як у галузях охорони здоров'я,
безпеки, судочинства та навколишнього середовища.
Особа, що очолює СМА, повинна мати повноваження визнавати законодавчу
припустимість імпорту чи використання у власній країні вимірювань та засобів
вимірювань з іншої країни, щоб сприяти зниженню технічних бар'єрів для торгівлі. З
іншого боку, директор повинен забезпечити, щоб національні домовленості давали
адекватну впевненість в результатах національної вимірювальної системи. Найкращим
способом доведення цього є участь в різних міжнародних структурах з еквівалентності,
заснованих Метричною Конвенцією, ILAC та OIML.

ІІІ.4 Міжнародні стосунки
Всі питання стосовно метрології, коли мається на увазі підтримання контактів з
іноземними владними та економічними структурами, повинні координуватись СМА. Це
стосується міжурядових угод (наприклад Метричної Конвенції, OIML) та визнання або
невизнання законодавчої припустимості вимірювань та засобів вимірювань інших країн.
СМА може делегувати певні повноваження щодо конкретних контактів з іноземними
владними та економічними структурами стосовно метрології таким національним
органам, як національні інститути, якщо це доречно.

ІІІ.5 Місцеві метрологічні органи (LMA)
Виконання політики на місцевому рівні повинно залишатись обов'язком місцевих
метрологічних органів, які можуть бути:
•
місцевими представництвами міністерств,
•
службами суб’єктів федерації за федерального устрою, організаціями чи
службами, що залежать від реґіональних (провінційних) чи місцевих виборних органів
влади.
44

Країни невеликого розміру можуть не мати потреби в місцевих метрологічних
органах, і виконання політики перебирають на себе національні органи влади.
Місії LMA – це:
•
виконувати закону в даній галузі,
•
виявляти порушення закону про метрологію та (у взаємодії з органами
судочинства) переслідувати винуватців у судовому порядку,
•
впроваджувати та спрямовувати законодавчий контроль за засобами,
•
підтримувати розвиток метрологічної інфраструктури,
•
проводити розслідування для забезпечення дотримання закону про
метрологію і реґламентів, введених СМА. Сюди може входити:
інспектування та випробування або нагляд за інспектуванням та
випробовуванням ваг та мір, що зберігаються, пропонуються чи виставляються на продаж,
інспектування та випробування або нагляд за інспектуванням та
випробуванням (для забезпечення їхньої правильності) ваг та мір, що використовуються
для визначення ваги, міри чи кількості товарів або речей, що продаються, пропонуються
чи виставляються на продаж на основі ваги, міри чи кількості, а також за засобами, що
використовуються в галузях охорони здоров'я, безпеки та регулювання навколишнього
середовища,
інспектування та випробування або нагляд за інспектуванням та
випробуванням розфасованих товарів, що зберігаються, пропонуються чи виставляються
на продаж, продані чи перебувають в процесі доставки, для визначення, чи вони містять
кількості, позначені на них, і чи вони зберігаються, пропонуються чи виставляються на
продаж у відповідності до регламентів
сприймати для використання і відповідно маркувати ті ваги, міри та засоби
вимірювань, правильність яких доведена, вибраковувати та наказувати виправити,
замінити чи вилучити ті ваги та міри, які виявились неправильними і можуть бути
конфісковані в разі невиправлення протягом будь-якого встановленого терміну, або ж ті
ваги та міри, які використовуються чи встановлені в недозволений спосіб. Головна
офіційна особа органу законодавчої метрології або призначені агенти повинні вилучати з
експлуатації і можуть конфісковувати ваги та міри, які виявились неправильними і не
піддаються виправленню.

ІІІ.6 Координація дій місцевих метрологічних органів (LMA)
Координація дій LMA є одним з основних обов’язків СМА, що має метою
забезпечення уніфікованого застосування закону. Коли LMA не підпорядковані
безпосередньо СМА, закон повинен включати положення, що забезпечують таку
координацію. Приклади подібних положень можуть бути такими:
•
сертифікація, яка надається СМА, приймається LMA;
•
засоби, процедури вимірювань та результати вимірювань, схвалені LMA,
схвалюються іншими LMA;
•
поміж LMA не повинно існувати жодних різночитань вимог або різних
тлумачень вимог; СМА може запропонувати LMA переглянути тлумачення ним
реґламентних вимог, якщо це тлумачення виглядає як відхилення від спільного
тлумачення;
•
LMA мають бути представлені в міжурядовій роботі і повинні визнавати
угоди, підписані міжурядовими організаціями.
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ГЛАВА ІV Національні метрологічні інститути (NMI)
Аж до недавніх років майже всі NMI належали до громадського сектора. Однак в
рамках політики, яка нещодавно вводиться, робляться спроби надати NMI певний ступінь
управлінської свободи, що є доречним з огляду на ефективне та продуктивне управління
організацією, що має в основі дослідну діяльність з наданням послуг громадянам. Це
часто вимагає введення більш гнучкого звітування чи управлінських процесів, які є більш
близькими за моделлю до управлінських моделей приватного сектора, ніж до правил, що
застосовуються в адміністративних структурах уряду. Тому в деяких випадках уряди
шукають альтернативні моделі, але в усіх випадках мають організовувати справи так, щоб
більша частина фінансування цих установ надходила з громадських джерел. Крім того,
оскільки метрологія охоплює і діяльність поза межами традиційної фізичної та технічної
основи і охоплює галузі хімії, медицини, харчових продуктів, тощо, виникає потреба в
залученні ряду інших організацій з різними формами власності чи юридичним статусом в
так звані “розпорошені” або “віртуальні” NMI. В деяких випадках, коли необхідні досвід і
знання повністю зосереджені в промислових чи комерційних організаціях, уряди
укладають спеціальні контракти з постачальниками метрологічних послуг. У таких
випадках уряди зазвичай вдаються до офіційного, чи законодавчого призначення
організації, яка розглядається як постачальник специфічної послуги національної ваги.
Статус призначеної організації стосується тільки її ролі всередині цієї країни і не діє поза
межами цієї країни. В таких випадках важливо забезпечити, щоб причетні до справи
компанії не посідали несправедливо вигідних комерційних чи ринкових позицій в
результаті особливих контрактних домовленостей та офіційного призначення як частини
“розпорошеного” NMI.
Можливі структури NMI різняться:
•
громадська установа, якій належать лабораторії, якими вона управляє,
•
приватна установа, якій належать лабораторії, якими вона управляє,
отримавши повноваження від держави, яка враховує проблеми нечесної конкуренції та
національної безпеки,
•
громадська агенція, яка координує діяльність громадських чи приватних
установ.
Досвід свідчить, що в галузі метрології суттєві урядові функції, що стосуються
економічної та соціальної політики, підтримки промисловості, законотворення, залежать
від рівня метрологічної та технічної компетентності. Розвиткові необхідної
компетентності помітно сприяє інтеграція технічної, реґламентної та законодавчої
діяльності. В тому випадку, коли NMI є приватною установою, дуже рекомендується, щоб
NMI поєднував діяльність у галузі національної наукової метрології з технічною
діяльністю в галузі легальної метрології, а зокрема – дослідження технічних вимог для
нових реґламентів з випробовуваннями для схвалення типу і виданням сертифікатів або
щоб, принаймні, існувала чітка координація між метрологічною дослідною діяльністю та
технічною діяльністю в законодавчій метрології, яка залишається у веденні уряду.
Причини тут такі:
•
нові галузі законодавчої метрології та нові технології в законодавчій
метрології все тісніше прив’язуються технічно до точності на національному еталонному
рівні і вимагають нових методів калібрування, випробовування та верифікації і
розроблення нових еталонів у галузі наукової метрології,
•
компетентність у галузі метрологічних досліджень користується дедалі
більшим попитом в законодавчій метрології,
•
поєднання обох видів діяльності в одній і тій самій установі допомагає
оптимізувати критичний мінімальний розмір установи, дозволяє краще управляти
людськими ресурсами і сприяє узгодженості політики в метрології.
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Частина 5 Приклади та пояснення
ГЛАВА ІІ Національна метрологічна інфраструктура
ІІ.2 Національна метрологічна політика
До питань, що розглядаються національною метрологічною політикою, повинні
входити:
•
національне застосування міжнародних узгоджених одиниць вимірювань,
•
розроблення, підтримання та розповсюдження таких національних реальних
одиниць та кількостей у вимірювальних еталонах SI на рівні, що є достатнім для
задоволення національних потреб,
•
підтримка розроблення відповідної та міжнародної визнаної метрологічної
інфраструктури, що забезпечує простежуваність вимірювань,
•
спрямування та фінансування діяльності з метрологічних досліджень,
•
розвиток метрологічної освіти та підготовки для потреб метрології та
промисловості,
•
розроблення та прийняття метрологічних реґламентів,
•
контроль за виконанням метрологічних реґламентів,
•
оцінка відповідності до вимог законодавчої метрології,
•
надання громадськості інформації стосовно питань метрології.
Слід розглянути питання про заснування національної метрологічної ради, що
складається з кваліфікованих спеціалістів і надає поради урядові в питаннях метрології.

ІІ.3 Національні еталони
У відповідності до своїх потреб країна повинна розробляти національні еталони.
Коли це доречно, такі національні еталони повинні бути первинною реалізацією одиниць
SI (чи копією міжнародного прототипу кілограму), а в інших випадках національні
еталони можуть бути лише вторинними еталонами, що простежуються до первинних
еталонів іншої країни.
Для кількостей, простежуваність яких до національних еталонів іншої країни легко
досягається користувачами та калібрувальними лабораторіями, а також у тих випадках,
коли такий ланцюг простежуваності, забезпечений подібним прямим посиланням, є
прийнятним для національної програми акредитації, наявність національних еталонів
може не становити необхідності.
Стосовно деяких кількостей розроблення та підтримання первинного еталону може
розглядатись у певних країнах як занадто важкий фінансовий тягар, тому в групі сусідніх
країн може обговорюватись угода про розподілення витрат на розроблення та
підтримання такого первинного еталону.

ІІ.5 Національні інститути
І.1.5 Ці місії вимагають виконання таких завдань:
а) Загальні метрологічні завдання
1 заснувати національну систему одиниць, що базується, за можливості, на SI;
2 реалізовувати (коли це доречно), підтримувати та розповсюджувати національні
еталони;
3 залучати до виконання обов’язків відповідно підготованих спеціалістів,
забезпечувати цей персонал достатнім і відповідним рівнем постійної підготовки, а також
забезпечувати впровадження ефективних, орієнтованих на успіх процесів;
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4 забезпечувати участь в роботі лабораторій, які задовольняють такі вимоги, як
контроль за навколишнім середовищем, а також оснащені відповідно каліброваним
обладнанням;
5 спрямовувати дослідну роботу на постійне вдосконалення національних еталонів,
що задовольняли б постійно потреби, які еволюціонують;
6 забезпечувати передачу технологій у галузі метрологій з дослідних груп у
промисловість;
7 виконувати регулярні огляди потреб суспільства, що стосуються вдосконалення
та розповсюдження еталонів;
8 виконувати функцію національного еталону для національної системи
акредитації калібрувальних лабораторій у питаннях, що стосуються рівнів компетентності
та метрологічних еталонів;
9 надавати урядові поради в технічних питаннях у галузі метрології;
10 забезпечувати відповідну та ефективну участь в міжнародних метрологічних
форумах та в їхній діяльності (особливо Метричної Конвенції), а також в реґіональній
роботі в галузі метрології за повноваженнями [назва органу];
11 забезпечувати калібрування у відповідності до національних еталонів для
простежуваності калібрувальних лабораторій, акредитованих відповідним національним
органом з акредитації, який і сам повинен відповідати вимогам ILAC, а також для
простежуваності лабораторій з законодавчої метрології;
12 надавати консультації відповідним національним органам, промисловості і
громадськості в метрологічних питаннях, а також в тому, наскільки важливими є
вимірювання;
13 забезпечувати та/чи організовувати підготовку викладачів у галузі метрології;
14 інші місії повинні відповідати основному призначенню закону
b) Завдання законодавчої метрології
1 досліджувати і пропонувати вимоги для технічних реґламентів за різними
категоріями засобів вимірювань,
2 виконувати регулярні огляди потреб суспільства, що стосуються законодавчої
метрології;
3 залучати до виконання обов’язків відповідно підготованих спеціалістів,
забезпечувати цей персонал достатнім і відповідним рівнем постійної підготовки, а також
забезпечувати впровадження ефективних, запланованих на успіх процесів; видавати
національні та сертифікати OIML схвалення типу,
4 забезпечувати відповідну та ефективну участь в міжнародних форумах з
законодавчої метрології та в їхній діяльності (особливо OIML), а також в реґіональній
роботі в галузі законодавчої метрології за повноваженнями [назва органу];
5 визначати рекомендоване обладнання та технічні процедури, які необхідно
застосовувати місцевим метрологічним органам (LMA),
6 організовувати технічну підготовку для персоналу центрального метрологічного
органу (СМА), персоналу LMA та підготовку на промислових підприємствах з питань
законодавчої метрології,
7 забезпечувати підготовку офіційних осіб з галузі законодавчої метрології та
встановлювати мінімальні вимоги до підготовки та діяльності, яким мають відповідати всі
офіційні особи з галузі законодавчої метрології,
8 розробляти та поширювати призначені для широкого загалу програми освітньої
підготовки, що сприяло б виконанню визначених обов’язків.
І.5.3 Зазвичай NMI отримують оперативні ресурси з деяких або з усіх з
нижчезазначених джерел:
•
урядові гроші, якими повністю фінансуються місії національного інтересу, а
особливо місії 1-10, визначені вище,
•
контракти з урядом на виконання конкретних завдань,
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•
контракти з приватним сектором стосовно комерційних послуг,
•
гранти від різних організацій на виконання конкретних завдань, таких як
гранти від міжнародних організацій допомоги, спрямовані на допомогу в заснуванні NMI.
Зокрема, коли NMI виконує діяльність (калібрування, навчальна підготовка,
консультація підприємств), якщо існує конкуренція поміж різними організаціями,
громадське фінансування, що надається NMI, не повинно ставати причиною нечесної
конкуренції.

ГЛАВА ІІІ Законні одиниці вимірювань
ІІ.1 Ряд величин охоплюється SI (колориметрія, біологія, медицина, тощо). Вони
виражаються в одиницях, які не є одиницями SI.
В інтересах вільної торгівлі та щоб уникнути проблем, які можуть бути розцінені
іншими країнами та WTO як технічні бар’єри в торгівлі, слід ретельно зважувати
національні вимоги до простежуваності. В ідеалі простежуваність завжди необхідно
специфікувати як до системи SI через реалізацію відповідних одиниць та кількостей в
NMI, а не обмежуватись простежуваністю лише до NMI.
ІІ.2 Рекомендується вміщувати ці визначення в документи, адаптованими до
найбільш доречного рівня, щоб сприяти їхній актуалізації і уникати зайвої деталізації в
законодавчих актах, що передаються на розгляд парламенту чи міністерств.
У повітряній чи морський навігації використовується позначення відстаней у
морських милях, а висоти – в футах, і таке необхідно визнавати.
Що стосується галузі безпеки, то тут конкретна країна повинна вирішувати, чи
використовувати їй одиниці SI скрізь, крім системи дорожніх знаків, що допоможе
уникнути помилок. Це є також прикладом припустимого відхилення.
IV.2 Реґламенти стосовно вимірювань
IV.2.1 Прикладами таких регульованих вимірювань можуть прислужитись
зобов'язання:
•
продавати певні види продукції за вагою з визначенням прийнятної похибки
чи класу точності засобів, що використовуються,
•
подавати температурні конверсії під час певних операцій з
нафтопродуктами,
•
вимірювати дійсну теплотворність природного газу під час певних операцій
з ним,
•
вимірювати площу будинків та квартир, що пропонуються на продаж,
•
вимірювати та проводити громадську демонстрацію характеристик
промислової продукції (наприклад, споживання пального автомобілями, споживання
електроенергії домашніми приладами, шумового рівня домашніх приладів, тощо),
•
вимірювати і вміщувати на етикетках дані про склад харчових продуктів,
•
вимірювати кров’яний тиск людини тільки законодавчо контрольованими
засобами,
•
вимірювати склад вихлопних газів автомобілів тільки законодавчо
контрольованими засобами.
IV.4 Реґламенти стосовно засобів вимірювань
IV.4.1 Сюди входить регулювання послуг у тих випадках, коли засоби вимірювань
використовуються для визначення плати. Наприклад, водії вантажних автомобілів можуть
зважувати свої автомобілі на комерційних вагах з метою певних відрахувань, а тому орган
законодавчої метрології повинен забезпечити, щоб такі ваги підлягали регулюванню,
оскільки отримані в результаті показники використовуються в широкому діапазоні
комерційних та юридичних цілей. Таймери в автомобільних мийках самообслуговування
та автоматичних пральнях також використовуються для проведення комерційних операцій
у галузі обслуговування.
Джерело: Офіційний сайт OIML
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