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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/17/EU

Nr. 64/523

2016/EØS/64/34

av 9. mars 2011
om oppheving av rådsdirektiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF,
76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF om metrologi(*)

EUROPAPARLAMENTET OG
EUROPEISKE UNION HAR —

RÅDET

FOR

DEN

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,

kontroll(3), som ble omarbeidet ved europaparlamentsog rådsdirektiv 2009/34/EF av 23. april 2009 om felles
bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder for
metrologisk kontroll(4).
3)

Rådsdirektiv 71/317/EØF av 26. juli 1971 om tilnærming
av medlemsstatenes lovgivning om 5 til 50 kilograms
rektangulære lodd med midlere nøyaktighet og
1 gram til 10 kilograms sylindriske lodd med midlere
nøyaktighet(5), 71/347/EØF av 12. oktober 1971 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om måling av
hektolitermassen av korn(6), 71/349/EØF av 12. oktober
1971 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
kalibrering av skipstanker(7), 74/148/EØF av 4. mars
1974 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
lodd fra 1 mg til 50 kg med over midlere nøyaktighet(8),
75/33/EØF av 17. desember 1974 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om kaldtvannsmålere(9),
76/765/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om alkoholometre og
alkoholhydrometre(10), 86/217/EØF av 26. mai 1986
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
dekktrykkmålere for motorvogner(11), som ble vedtatt
på grunnlag av direktiv 71/316/EØF, er teknisk foreldet,
avspeiler ikke det nåværende trinnet i måleteknikken eller
gjelder instrumenter som ikke videreutvikles teknisk,
og som brukes i stadig mindre utstrekning. Dessuten er
nasjonale bestemmelser tillatt parallelt med Unionens
bestemmelser.

4)

Samtidig som det i rådsdirektiv 76/766/EØF av 27. juli
1976 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om alkoholtabeller(12) er fastsatt en fullstendig
harmonisering, er størstedelen av direktivets innhold
også omfattet av Unionens forordninger om måling
av alkoholinnholdet i vin og alkoholsterke drikker,
nemlig kommisjonsforordning (EØF) nr. 2676/90 av
17. september 1990 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin(13) og kommisjonsforordning (EF)
nr. 2870/2000 av 19. desember 2000 om fastsettelse
av Fellesskapets referansemetoder for analyse av
alkoholsterke drikker(14). De internasjonale standardene

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),

etter den ordinære regelverksprosessen(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1)

I Unionens politikk for bedre regelverk understrekes
betydningen av å forenkle nasjonal lovgivning og
Unionens regelverk som en avgjørende faktor for å bedre
foretakenes konkurranseevne og oppnå målene med
Lisboa‑strategien.

2)

En rekke måleinstrumenter omfattes av særdirektiver
vedtatt på grunnlag av rådsdirektiv 71/316/EØF av
26. juli 1971 om tilnærming av medlemsstatenes
lovgivning med hensyn til felles bestemmelser om
både måleinstrumenter og metoder for metrologisk

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 71 av 18.3.2011, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 145/2012 av 13. juli 2012 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende
nr. 63 av 8.11.2012, s. 34.
(1) EUT C 277 av 17.11.2009, s. 49.
(2) Europaparlamentets holdning av 15. desember 2010 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 21. februar 2011.

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.
EUT L 106 av 28.4.2009, s. 7.
EFT L 202 av 6.9.1971, s. 14.
EFT L 239 av 25.10.1971, s. 1.
EFT L 239 av 25.10.1971, s. 15.
EFT L 84 av 28.3.1974, s. 3.
EFT L 14 av 20.1.1975, s. 1.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 143.
EFT L 152 av 6.6.1986, s. 48.
EFT L 262 av 27.9.1976, s. 149.
EFT L 272 av 3.10.1990, s. 1.
EFT L 333 av 29.12.2000, s. 20.
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for alkoholtabeller er identiske med dem som er fastsatt i
direktiv 76/766/EØF og kan fortsatt danne grunnlaget for
nasjonale regler.

området måleinstrumenter. Under alle omstendigheter
bør direktivene senest oppheves med virkning fra
1. desember 2015.

9)

5)

Når det gjelder måleinstrumentene som omfattes av
direktivene som oppheves, vil teknisk utvikling og
nyskaping sikres i praksis enten ved frivillig anvendelse
av de internasjonale og europeiske standardene som er
utarbeidet, eller ved anvendelse av nasjonale bestemmelser
der det fastsettes tekniske spesifikasjoner på grunnlag
av slike standarder, eller, i samsvar med prinsippene
om bedre regelverksutforming, ved innføring av
tilleggsbestemmelser i europaparlaments- og rådsdirektiv
2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter(15).
Dessuten sikres fri omsetning på det indre marked av alle
produkter som omfattes av direktivene som oppheves,
ved tilfredsstillende anvendelse av artikkel 34, 35 og 36
i traktaten om Den europeiske unions virkemåte og av
prinsippet om gjensidig anerkjennelse.
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Opphevingen av direktivene bør ikke føre til nye
hindringer for det frie varebyttet eller til ytterligere
administrative byrder.

10) Opphevingen av direktivene bør ikke berøre eksisterende
EF-typegodkjenninger
eller
EF-typegodkjenningsdokumenter før de utløper.

11) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle
avtalen om bedre regelverksutforming(16) oppfordres
medlemsstatene til, for eget formål og i Fellesskapets
interesse, å utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som
så langt det er mulig viser sammenhengen mellom dette
direktiv og innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1
6)

Med henblikk på den kommende revisjonen av direktiv
2004/22/EF bør opphevingsdatoen for sju av direktivene
likevel settes tilstrekkelig tidlig til at Europaparlamentet
og Rådet kan endre standpunkt i forbindelse med
revisjonen av direktiv 2004/22/EF.

Uten at det berører artikkel 6 nr. 1 oppheves direktiv 71/349/
EØF med virkning fra 1. juli 2011.

Artikkel 2
Med forbehold for artikkel 4 og uten at det berører artikkel 6
nr. 2 oppheves direktiv 71/347/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF,
76/766/EØF og 86/217/EØF med virkning fra 1. desember
2015.

7)

Direktiv 71/349/EØF bør oppheves.
Artikkel 3
Med forbehold for artikkel 4 og uten at det berører artikkel 6
nr. 3 oppheves direktiv 71/317/EØF og 74/148/EØF med
virkning fra 1. desember 2015.

8)

Selv om direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 74/148/
EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/
EØF også bør oppheves så snart som mulig, bør det skje
først etter en vurdering av hvorvidt de måleinstrumentene
som omfattes av direktivene, bør inngå i virkeområdet
for direktiv 2004/22/EF. Kommisjonen bør foreta
denne vurderingen parallelt med at den utarbeider sin
rapport om gjennomføringen av direktiv 2004/22/EF.
I forbindelse med denne vurderingen vil den fastsatte
opphevingen av nevnte direktiver kunne framskyndes
for å sikre konsekvens i Unionens regelverkstiltak på

(15) EUT L 135 av 30.4.2004, s. 1.

Artikkel 4
Innen 30. april 2011 skal Kommisjonen på grunnlag av rapporter
framlagt av medlemsstatene vurdere om måleinstrumentene
som inngår i virkeområdet for direktivene nevnt i artikkel 2
og 3, bør inngå i virkeområdet for direktiv 2004/22/EF, og om
overgangstiltakene og den fastsatte datoen for oppheving av
disse direktivene bør tilpasses som følge av dette. Kommisjonen
skal framlegge en rapport for Europaparlamentet og Rådet,
eventuelt fulgt av et forslag til regelverk for dette formål.
(16) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.
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Artikkel 5

Artikkel 6

1. Medlemsstatene skal innen 30. juni 2011 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme artikkel 1. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

1. EF-førstegangsverifiseringer som er gjennomført, og
kalibreringssertifikater som er utstedt fram til 30. juni 2011 i
henhold til direktiv 71/349/EØF, forblir gyldige.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. juli 2011.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.
2. Medlemsstatene skal innen 30. november 2015 vedta
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for
å etterkomme artikkel 2 og 3. De skal umiddelbart oversende
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

2. EF-typegodkjenninger
og
EF-typegodkjenningsdokumenter som er utstedt fram til 30. november 2015 i
henhold til direktiv 71/347/EØF, 75/33/EØF, 76/765/EØF og
86/217/EØF, forblir gyldige.
3. Lodd som er i samsvar med direktiv 71/317/EØF, og
lodd som er i samsvar med direktiv 74/148/EØF, kan gjøres
til gjenstand for EF‑førstegangsverifisering i samsvar med
artikkel 8, 9 og 10 i direktiv 2009/34/EF fram til 30. november
2025.
Artikkel 7
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 8

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. desember 2015.
Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
Utferdiget i Strasbourg, 9. mars 2011.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

__________________

For Europaparlamentet

For Rådet

J. BUZEK

GYŐRI E.

President

Formann

