Overgang til nyt MID direktiv 2014/32/EU
Den 20. april 2016 bliver det nye måleinstrumentdirektiv 2014/32/EU indført i Europa. Dette
betyder, at overensstemmelsescertifikater udstedt efter den 20. april 2016 skal opfylde
kravene i det nye direktiv.
Hvad medfører ændringen for os?
Hvis I ansøger om en typeprøvning eller anden overensstemmelse i henhold til 2004/22/EF, eller I
allerede har foretaget ansøgning i henhold til 2004/22/EF, skal I være opmærksom på, at
overensstemmelsesproceduren skal være afsluttet inden d. 20. april 2016.
Certifikater/attester, som er udstedt i henhold til 2004/22/EF, er stadig gyldige og kan fornyes i
henhold til 2014/32/EU, hvis der ikke er sket ændringer i måleinstrumentet. Der findes få undtagelser,
hvor ekstra tests vil være påkrævet.
Hvis der er sket ændringer i måleinstrumentet, som vil kræve en revidering af certifikatet/attesten, vil
det ikke længere være muligt blot at forny dette. I disse tilfælde vil det være nødvendigt at foretage
en ny vurdering af instrumentet.

Hvad består ændringerne i direktivet af?
Overordnet er der ikke nogen tekniske ændringer i direktivet dog med enkelte undtagelser.
Ændringerne består i en ensretning af direktiverne i henhold til forordning 768/2008/EF, hvilket i
praksis betyder, at direktiverne er opstillet anderledes med inddeling i flere bilag.
Ændringer, som har betydning for jer som fabrikant/bemyndiget repræsentant, er:






Nye aktører
‐ Fabrikant – uændret
‐ Bemyndiget repræsentant – hed tidligere ”Godkendt repræsentant”
‐ Importør – NYT - en aktør i EU som bringer instrument fra 3-land i omsætning i EU
‐ Distributør – NYT - en anden aktør end fabrikant/importør som gør et instrument
tilgængeligt på EU-markedet
Overensstemmelseserklæring skal tydeliggøre og henvise til, hvilken standard der er brugt
(harmoniserede standarder, normative dokumenter eller andet). I MID er der lavet en template
under bilag XIII, som beskriver, hvad denne skal indeholde.
Den tekniske dokumentation skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risici
(Modul A, A2, B, D1, E1, F1, G og H).
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I bilag III ”Vandmålere” (MI-001) er dynamikområdet Q3/Q1 ændret til at skulle være ≥ 40,
hvilket er beskrevet i et tillæg til MID (EU) 2015/13.
Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og den fulde
postadresse skal fremgå af måleinstrumentet.

Yderligere information
Ovenstående er kun en information om, at der sker ændringer.
Hvis I ønsker en fyldestgørende liste, kan jeg anbefale at fremskaffe direktiverne på www.eurlex.europa.eu samt evt. ”Blue guide” på EU’s hjemmeside www.ec.europa.eu.
Venlig hilsen

Kurt Rasmussen
Ansvarlig MID/NAWI
FORCE Certification
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