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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun ráðsins 80/181/EBE (3) er gerð krafa um að 
Breska konungsríkið og Írland ákveði hvaða dag eigi 
að afnema undanþágurnar, þar sem þeim er enn beitt, 
hvað varðar mælieiningarnar „hálfpottur“ (e. pint) fyrir 
mjólk í margnota ílátum og fyrir bjór og eplavín á krana, 
„míla“ (e. mile) fyrir umferðamerki og hraðamerkingar 
svo og „troyesúnsa“ (e. troy ounce) fyrir viðskipti með 
eðalmálma. Reynslan hefur þó sýnt að sökum þess að 
undanþágunum er aðeins beitt á tilteknum svæðum 
og að því er varðar takmarkaðan fjölda vara myndi 
viðhald undanþáganna ekki hafa í för með sér aðrar 
viðskiptahindranir en tolla og þar af leiðandi er ekki 
lengur nauðsynlegt að afnema þessar undanþágur.

2) Rétt er að skýra að gildissvið tilskipunar 80/181/
EBE samrýmist markmiðunum, sem um getur í 95. 
gr. sáttmálans, og takmarkast ekki við neitt tiltekið 
aðgerðasvið í Bandalaginu.

3) Samkvæmt tilskipun 80/181/EBE er heimilt að nota 
viðbótarmerkingar, fram til 31. desember 2009, auk 
löggildu eininganna sem mælt er fyrir um í I. kafla 

viðaukans við þá tilskipun. Til að forðast hindranir fyrir 
fyrirtæki í Bandalaginu sem annast útflutning til tiltekinna 
þriðju landa, sem krefjast þess að framleiðsluvörur séu 
merktar með öðrum einingum en þeim sem mælt er fyrir 
um í I. kafla, þykir hins vegar rétt að viðhalda þeirri 
heimild að nota viðbótarmerkingar.

4) Með tilskipun 80/181/EBE er stutt við snurðulausa 
starfsemi innri markaðarins með samræmingu 
mælieininganna sem mælt er fyrir um í henni. Í þessu 
samhengi þykir rétt að framkvæmdastjórnin fylgist 
með markaðsþróun að því er varðar þá tilskipun og 
framkvæmd hennar einkum hvað varðar mögulegar 
hindranir á starfsemi innri markaðarins og þörfina á 
frekari samræmingu til að yfirvinna þessar hindranir.

5) Rétt er að framkvæmdastjórnin haldi áfram, innan 
ramma viðskiptasambands síns við þriðju lönd, 
þ.m.t. í Efnahagsráði Atlantshafs, að þrýsta á það 
að framleiðsluvörur, sem eru aðeins merktar með 
einingunum í alþjóðlega einingakerfinu (SI-kerfinu), 
verði viðurkenndar á mörkuðum þriðju landa.

6) Viðbótarmerkingar gætu einnig gert kleift að innleiða, 
snurðulaust og í áföngum, nýjar einingar metrakerfisins 
sem þróa má á alþjóðavettvangi.

7) Árið 1995 var ákveðið á almenna þinginu um mál og vog 
að flokkurinn aukaeiningar alþjóðlega einingakerfisins 
(SI-aukaeiningar) yrði ekki lengur sérflokkur í SI-kerfinu 
og að einingarnar „radíani“ og „steradíani“ skyldu 
túlkaðar sem víddarlausar, afleiddar einingar alþjóðlega 
einingakerfisins (afleiddar SI-einingar) en heiti þeirra og 
tákn má nota, þótt það sé ekki nauðsynlegt, í stæðum um 
aðrar afleiddar SI-einingar, eftir því sem við á.

8) Árið 1999 var samþykkt á almenna þinginu um mál og 
vog, innan ramma SI-kerfisins, að „katal“, táknað sem 
„kat“, yrði SI-einingin fyrir hvatavirkni. Þessari nýju, 
samræmdu SI-einingu var ætlað að tryggja samfellda og 
samræmda mælieiningavísun á sviði læknavísinda og 
lífefnafræði og, sem afleiðing af því, að útiloka hvers 
konar misskilning sem stafar af því að nota einingar sem 
eru ekki samræmdar.

TILSKIPUN EvRóPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/3/EB

frá 11. mars 2009

um breytingu á tilskipun 80/181/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi mælieiningar (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 114, 7.5.2009, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 49/2011 frá 20. maí 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 43, 28.7.2011, p. 4.

(1) Stjtíð. ESB C 120, 16.5.2008, bls. 14.
(2) Lagaleg ályktun Evrópuþingsins frá 29. nóvember 2007 (Stjtíð. ESB C 297 

E, 20.11.2008, bls. 105), sameiginleg afstaða ráðsins frá 18. nóvember 2008 
(Stjtíð. ESB C 330 E, 30.12.2008, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 16. 
desember 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).

(3) Stjtíð. EB L 39, 15.2.1980, bls. 40.
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9) Árið 2007 var samþykkt á almenna þinginu fyrir mál og 
vog athugasemd við skilgreininguna á „kelvin“ til að 
ryðja úr vegi einni af helstu ástæðunum fyrir þeim 
breytileika sem hefur mælst eftir því hvaða aðferðum er 
beitt til að koma á þrípunktsástandi vatns. Eitt „kelvin“ 
er skilgreint sem tiltekið brot af varmafræðilegu 
þrípunktshitastigi vatns. Athugasemdin vísar til vatns af 
tiltekinni samsætusamsetningu. 

10) Þar sem „ekra“ (e. acre) er ekki lengur notuð við 
fasteignaskráningu í Breska konungsríkinu og á Írlandi 
er ekki lengur nauðsynlegt að veita undanþágu í því 
tilliti. 

11) Í samræmi við 34. mgr. samstarfssamnings milli 
stofnana um betri lagasetningu (1) eru aðildarríkin hvött 
til þess, bæði í eigin þágu og í þágu Bandalagsins, að 
taka saman og birta sínar eigin töflur sem sýna, eftir því 
sem kostur er, samsvörun milli þessarar tilskipunar og 
lögleiðingarráðstafana þeirra. 

12) Því ber að breyta tilskipun 80/181/EBE til samræmis 
við það. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingar 

Tilskipun 80/181/EBE er breytt sem hér segir: 

1) í stað b-liðar 1. gr. komi eftirfarandi: 

„b) þær einingar sem skráðar eru í II. kafla viðaukans, þó 
aðeins í þeim aðildarríkjum þar sem þær giltu hinn 21. 
apríl 1973.“, 

2) í stað a-liðar 2. gr. komi eftirfarandi: 

„a) Þær skuldbindingar sem leiðir af 1. gr. gilda um 
mælitæki sem notuð eru, mælingar og stærðarvísun 
með einingu.“, 

3) í stað 2. mgr. 3. gr. komi eftirfarandi: 

„2. Heimilt skal að nota viðbótarmerkingar.“, 

 ________________  

(1) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 

4) eftirfarandi grein bætist við: 

„6. gr. b 

Framkvæmdastjórnin skal fylgjast með markaðsþróun í 
tengslum við þessa tilskipun og framkvæmd hennar með 
tilliti til snurðulausrar starfsemi innri markaðarins og 
alþjóðaviðskipta og skal hún leggja skýrslu fyrir 
Evrópuþingið og ráðið um þessa þróun ásamt tillögum, 
eftir því sem við á, eigi síðar en 31. desember 2019.“, 

5) viðaukanum er breytt sem hér segir: 

a) í stað málsgreinarinnar „Varmafræðileg hitaeining“ í 
lið 1.1 í I. kafla komi eftirfarandi: 

„Eining fyrir varmafræðilegt hitastig 

Eitt kelvin, eining fyrir varmafræðilegt hitastig, er 
brotið 1/273,16 af varmafræðilegu þrípunktshitastigi 
vatns. 

Þessi skilgreining vísar til vatns með 
samsætusamsetninguna sem skilgreind er með 
eftirfarandi hlutföllum efnismagns: 0,00015576 mól af 
2H á hvert mól af 1H, 0,0003799 mól af 17O á hvert 
mól af 16O og 0,0020052 mól af 18O á hvert mól af 
16O. 

(Þrettánda almenna þingið fyrir mál og vog (1967), 4. 
ályktun og tuttugasta og þriðja almenna þingið fyrir 
mál og vog (2007), 10. ályktun)“, 

b) í stað fyrirsagnarinnar í lið 1.1.1 í I. kafla komi 
eftirfarandi: 

„Sérstakt heiti og tákn SI-kerfisins um afleidda SI-
einingu fyrir hita til þess að tákna hita í gráðum á 
selsíus“, 

c) í stað fyrirsagnarinnar í lið 1.2 í I. kafla komi 
eftirfarandi: 

„1.2. Afleiddar SI-einingar“, 

d) liður 1.2.1 í I. kafla falli brott, 

e) í stað liða 1.2.2 og 1.2.3 í I. kafla komi eftirfarandi: 

„1.2.2. Almenn regla fyrir afleiddar SI-einingar 

Einingar sem eru leiddar kerfisbundið út frá SI-
grunneiningum eru gefnar upp sem algebruyrðingar í 
formi tugamargfelda af SI-grunneiningum með 
tölugildinu 1. 
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1.2.3. Afleiddar SI-einingar sem eiga sér sérstök heiti og tákn 

Stærð 

Eining Táknað sem 

Heiti Tákn Aðrar SI-
einingar SI-grunneiningar 

Flatarhorn radíani rad  m · m–1 

Rúmhorn steradíani sr  m2 · m–2 

Tíðni herts Hz  s–1 

Kraftur njúton N  m · kg · s–2 

Þrýstingur, spenna paskal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2 

Orka, vinna, varmi júl J N · m m2 · kg · s–2 

Afl (1), geislunarafl vatt W J · s–1 m2 · kg · s–3 

Rafhleðsla kúlomb C  s · A 

Rafspenna, spennumunur, 
íspenna 

volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1 

Viðnám ohm Ω V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2 

Leiðni símens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2 

Rýmd farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2 

Segulflæði veber Wb V · s m2 · kg · s–2 · A–1 

Þéttleiki segulflæðis tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1 

Span henrý H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2 

Ljósstreymi lúmen lm cd · sr cd | 

Birta (lýsing) lúx lx lm · m–2 m–2 · cd 

Virkni (geislavirkrar 
kjarnategundar) 

bekerel Bq  s–1 

Gleyptur geislaskammtur, losuð 
orka á massaeiningu, losuð 
hreyfiorka á massaeiningu, 
vísitala um gleyptan 
geislaskammt 

grei Gy J · kg–1 m2 · s–2 

Geislaálag sívert Sv J · kg–1 m2 · s–2 

Hvatavirkni katal kat  mol · s–1 

(1) Sérstök heiti á afleiningu: heitið voltamper (táknað „VA“) er notað til að tákna sýnilega orku riðstraums og heitið var (táknað „var“) 
er notað til að tákna raforku með launviðnámi. Heitið „var“ er ekki skráð í ályktunum almenna þingsins um mál og vog. 

 

Einingar sem leiddar eru af SI-grunneiningum er heimilt að gefa upp í þeim einingum sem skráðar eru í I. 
kafla. 

Einkanlega er hægt að gefa afleiddar SI-einingar upp með sérstökum heitum og táknum sem sýnd eru í 
töflunni hér að framan, t.d er hægt að gefa upp SI-eininguna fyrir skriðseigju ýmist sem m–1 · kg · s–1 eða N 
· s · m–2 eða Pa · s.“, 
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f) í II. kafla falli eftirfarandi lína brott úr töflunni: 

„Fasteignaskráning acre 1 ac = 4 047 m2 ac“, 

g) í stað síðasta málsliðar í II. kafla komi eftirfarandi: 
„Einingarnar í þessum kafla má nota hverja með 
annarri eða með þeim sem skráðar eru í I. kafla til að 
mynda samsettar einingar.“ 

2. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 31. desember 2009. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ráðstafana. 

Þau skulu beita þessum ráðstöfunum frá og með 1. janúar 
2010. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 

þegar þær verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 11. mars 2009. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. Pöttering A. Vondra 

forseti. forseti. 
 

 

 
 
 
 
 


