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1. Objectiu

L'etiqueta del MOROP s'assigna mitjançant petició a cada model industrial o serie de curta 
tirada  que  respongui  fidelment  a  les  normes  citades  en  annex.  És  sensat  informar  el 
consumidor i permetre-li de reconèixer els productes compatibles que són fabricats segons les 
normes NEM i que són en mesura de circular en comú sense restriccions.

L'etiqueta de conformitat per al material rodador s'atribueix en dos nivells:
Nivell I : Es respecten totes les normes NEM excepte la longitud.
Nivell II :Es respecten totes les normes NEM longitud inclosa.

La vía es jutjada en dos nivells :
Nivell I : es respecten totes les normes NEM, a excepció de les exigències del fabricant que 
són necessàries per al funcionament i que no limiten la utilització sense restriccions.
Nivell II : es respecten totes les normes NEM sense excepció.

L'etiqueta del MOROP ha de ser una referència de qualitat. Els fabricant tenen el lliure dret 
d'utilitzar-la en la seva publicitat.

La premsa especialitzada pot servir-se de l'etiqueta del MOROP per a una avaluació del model. 
No es limita en cap cas l'adjunció d'aspectes més subjectius en relació amb la qualitat  del 
rodament, la presentació, et cetera.

2. Homologació

Es convida els fabricants a enviar els models / objectes a homologar al MOROP. S'establirà un 
procés verbal del resultat d'homologació detallat. Aquest determinarà si, i quina etiqueta NEM 
s'atribuirà a l'objecte avaluat.

La secretaria general del MOROP redacta anualment una llista completa dels models / objectes 
que han obtingut l'etiqueta del MOROP. Aquesta llista es fa pública a la fira de la joguina de 
Nüremberg  (Alemanya),  publicada  en  "FERPRESS  Aktuell"  i  distribuïda  a  la  premsa 
especialitzada. Aquesta llista no mencionarà els models / objectes que hagin obtingut la sigla 
MOROP durant l'any passat.

El MOROP designa i reparteix per via interna, els experts per regions ligüisticas i per escales.

Les demandes dels fabricants han de ser adreçades al secretari general. Aquest distribueix el 
treball entre els experts designats, segons la procedència de la demanda d'homologació i de 
l'escala de l'objecte.  Comunica al  fabricant  el  nom i  l'adreça de l'expert.  El  fabricant  envia 
l'objecte a examinar a l'expert o a una instància d'homologació neutra. És també possible el 
reconeixement d'un certificat de peritatge del fabricant.

Després del peritatge, l'expert retorna l'objecte acompanyat de documents i del procés verbal 
firmat al responsable de la CT o al president del MOROP per a examen i aplicació de la segona 
firma. L'última persona evocada retorna l'objecte amb el procés verbal al fabricant.

Es transmet una còpia al secretari general.

Després de la concessió de l'etiqueta NEM, el fabricant es informat del lloc de retirada d'allò 
últim. El fabricant pot aportar els seus desigs en relació amb la seva realització. La impressió 
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és a compte del fabricant. El MOROP estableix un contracte amb les impremtes designades. 
S'abonarà un muntant a fixar per contracte a la caixa del MOROP per etiqueta NEM venuda. 
Per als casos particulars es poden concloure acords especials en relació amb la naturaleza de 
l'etiqueta (per exemple impressió sobre l'embalatge, elecció d'impremta, etc.) i/o un pagament 
únic.

3. Validesa

La etiqueta NEM no es lliura més que per un objecte definit, en aquest cas segons el número 
d'article. Aquest últim no s'aplica al conjunt complert de productes del fabricant. Si el model 
experimenta  adaptacions  i/o  millores,  aquest  últim  ha  de  tornar  a  passar  una  nova 
homologació. Una etiqueta guarda la seva validesa encara que una o vàries normes aplicades 
hagin sofert canvis.

Tot  abús  d'homologació  serà  comunciat  mitjançant  comunicat  de  premsa als  consumidors. 
Qualsevol nova homologació pot ser refusada, desprès de la contestació iirevocable d'un abús, 
fins al desenllaç d'un conciliació.

L'homologació es fa d'ofici según la última versió de normes vigents (veure annex). La llista pot 
ser completada desprès d'aprovació de noves normes. La versió en vigor és disponible a la 
secretaria general.

A la etiqueta NEM figura l'any d'homologació de l'objecte.

4. L'Etiqueta

L'etiqueta prendrà obligatòriamente la forma que es veu a continuació i serà vàlida per a la 
impressió d'etiquetes, contra-marques, et cetera, o per l'impressió directa a l'embalatge.

Tots els drets relatius a “l'etiqueta MOROP” han estat dipositiat a nom de “l'Union Européenne 
des Modélistes Ferroviaires et des Amis des Chemins de Fer / Verband der Modelleisenbahner 
und Eisenbahnfreunde Europas” (MOROP) amb seu a Berna.
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