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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/34/EB

frá 23. apríl 2009

um sameiginleg ákvæði um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit (*)

(endurútgefin)

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) Tilskipun ráðsins 71/316/EBE frá 26. júlí 1971 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi sameiginleg 
ákvæði um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit 
(3) hefur nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum 
atriðum (4). Þar sem um frekari breytingar verður að ræða 
er réttast að endurútgefa hana til glöggvunar.

2) Í öllum aðildarríkjunum eru tæknilegir eiginleikar 
mælitækja og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit með þeim 
háð lögboðnum ákvæðum. Þessar kröfur eru mismunandi 
frá einu aðildarríki til annars. Þessi mismunur hindrar 
viðskipti og kann að leiða til ójafnra samkeppnisskilyrða 
innan Bandalagsins.

3) Eitt af markmiðunum með eftirliti í einstökum 
aðildarríkjum er að tryggja að neytendur fái rétt magn 
miðað við það verð sem þeir greiða. Markmiðið með  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 106, 28.4.2009, bls. 7. 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) Álit frá  22. október 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).
(2) Álit Evrópuþingsins frá 4. desember 2008 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 23. mars 2009.
(3) Stjtíð. EB L 202, 6.9.1971, bls. 1.
(4) Sjá A-hluta III. viðauka.

þessari tilskipun er því ekki að leggja þetta eftirlit af, 
heldur að eyða mun á reglum sem um þetta gilda að svo 
miklu leyti sem þessar reglur hindra viðskipti.

4) Hindrunum á starfsemi innri markaðarins má fækka 
og ryðja síðar alveg úr vegi ef sömu kröfur gilda í 
aðildarríkjunum, sem fyrst í stað bætast við ákvæði 
landslaga sem eru í gildi en koma síðar, þegar aðstæður 
hafa skapast til þess, í stað þeirra.

5) Kröfur Bandalagsins munu gera fyrirtækjum kleift, 
jafnvel meðan ákvæði landslaga gilda, að framleiða 
vörur sem eru samræmdar að því er tekur til tæknilegra 
eiginleika og sem verður því hægt að markaðssetja og 
nota  í gervöllu Bandalaginu eftir að þær hafa sætt eftirliti 
Evrópubandalagsins.

6)	 Tæknilegar	 kröfur	Bandalagsins	 um	hönnun	 og	 nothæfi	
skulu tryggja að með mælitækjum sé ætíð mælt af 
nægilegri nákvæmni miðað við fyrirhugaðan tilgang 
þeirra.

7) Aðildarríkin staðfesta einkum með gerðarviðurkenningu 
[áður mynsturviðurkenning] og sannprófun hvort 
mælitæki uppfylla tæknilegar kröfur að jafnaði áður 
en þau eru sett á markað eða tekin í notkun í fyrsta 
sinn og, eftir því sem við á, á meðan þau eru í notkun. 
Til	 að	 unnt	 verði	 að	 koma	 á	 frjálsum	 flutningum	
mælitækja innan Bandalagsins er einnig nauðsynlegt að 
kveðið verði á um gagnkvæma viðurkenningu á eftirliti 
meðal aðildarríkjanna og að komið verði á fót EB-
gerðarviðurkenningu og frumsannprófun í þessu skyni, 
svo og eftirliti Evrópubandalagsins með mælitækjum í 
samræmi við þessa tilskipun og viðkomandi sértilskipanir.
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8)  Tákn eða merki á mælitæki eða framleiðsluvöru sem 
sýnir	að	tækið	eða	varan	hafi	sætt	viðeigandi	eftirliti	gefur	
til kynna að slíkt tæki eða vara uppfylli þær tæknilegu 
kröfur sem gerðar eru innan Bandalagsins og því sé óþarft 
að	endurtaka	eftirlitið	þegar	tækið	eða	varan	er	flutt	inn	
eða tekin í notkun.

9) Mælifræðilegar reglur aðildarríkjanna ná til fjölda 
flokka	 mælitækja	 og	 -vara.	 Í	 þessari	 tilskipun	 ber	 að	
mæla fyrir um almenn ákvæði, einkum og sér í lagi um 
EB-gerðarviðurkenningu og frumsannprófun, sem og 
aðferðir Evrópubandalagsins við mælifræðilegt eftirlit. 
Í framkvæmdartilskipunum verður mælt fyrir um 
tæknilegar	kröfur	 fyrir	hina	ýmsu	flokka	 tækja	og	vara,	
hönnun	þeirra,	nothæfi	og	nákvæmni,	aðferðir	við	eftirlit	
og, eftir því sem við á, þær aðstæður sem þurfa að vera 
fyrir hendi til að tæknilegar kröfur Bandalagsins geti 
komið í stað gildandi ákvæða landslaga.

10) Nauðsynlegar ráðstafanir til að koma þessari tilskipun í 
framkvæmd skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið (5).

11) Framkvæmdastjórnin skal einkum hafa heimild til að 
breyta I. og II. viðauka við þessa tilskipun og viðaukum 
við sértilskipanirnar. Þar eð þessar ráðstafanir eru 
almenns eðlis og þeim er ætlað að breyta veigalitlum 
þáttum þessarar tilskipunar og sértilskipana verður að 
samþykkja þær í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun 
1999/468/EB.

12) Nýju atriðin, sem innleidd eru í þessari tilskipun, varða 
einungis nefndarmeðferðina. Þar af leiðandi þurfa 
aðildarríkin ekki að lögleiða þau.

13) Þessi tilskipun skal ekki hafa áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna varðandi fresti til lögleiðingar 
tilskipananna sem eru settir fram í B-hluta III. viðauka.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

I. KAFLI

GRUNDVALLARREGLUR

1. gr.

1. Þessi tilskipun gildir um:

a) mælitæki, eins og þau eru skilgreind í 2. mgr.,

(5) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

b)	 mælieiningar,	 samhæfingu	mæliaðferða	 og	mælifræðilegt	
eftirlit og, eftir því sem við á, ráðstafanir sem gera þarf til 
að beita slíkum aðferðum,

c) fyrirmæli, mæliaðferðir, mælifræðilegt eftirlit og 
magnmerkingar á forpökkuðum vörum.

2. Í þessari tilskipun merkir hugtakið „tæki“ mælitæki, íhluti 
mælitækja, aukabúnað og hvers konar búnað til mælinga.

3.  Á grundvelli þessarar tilskipunar og sértilskipana um 
sama efni er aðildarríkjum óheimilt að hindra, banna eða 
takmarka að tæki eða framleiðsluvara, sem lýst er í 1. mgr., sé 
tekin í notkun eða sett á markað ef á tækinu eða vörunni er EB-
merki og/eða tákn í samræmi við þau skilyrði sem mælt er fyrir 
um í þessari tilskipun og í sértilskipunum um viðkomandi tæki 
eða framleiðsluvöru.

4. Aðildarríkin skulu leggja að jöfnu EB-gerðarviðurkenningu 
og frumsannprófun og hliðstæðar ráðstafanir í eigin landi.

5. Í sértilskipunum, að því er varðar búnaðinn sem um getur 
í 1. mgr., skal tilgreina:

– einkum og sér í lagi mæliaðferðir og mælieiginleika, svo 
og	tæknilegar	kröfur	um	hönnun	og	nothæfi	vöru	sem	um	
getur í a-lið 1. mgr.,

– kröfur að því er varðar b- og c-lið 1. mgr.

6. Í sértilskipununum er heimilt að ákvarða hvenær ákvæði 
Bandalagsins eiga að koma í stað ákvæða gildandi landslaga.

II. KAFLI

EB-GERÐARVIÐURKENNING

2. gr.

1. Aðildarríki skulu veita EB-gerðarviðurkenningu í 
samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar og viðkomandi 
sértilskipana.
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2. Með EB-gerðarviðurkenningu á tækjum er veitt heimild 
til að þau megi gangast undir EB-frumsannprófun og, ef þess 
síðarnefnda	 er	 ekki	 krafist,	 heimild	 til	 að	 setja	 þau	 á	markað	
og/eða taka þau í notkun.  Ef sértilskipun eða -tilskipanir veita 
viðkomandi	flokki	tækja	undanþágu	frá	þeirri	skyldu	að	gangast	
undir	EB-gerðarviðurkenningu	skulu	tækin	í	þeim	flokki	tekin	
beint til EB-frumsannprófunar.

3.	 Hafi	aðildarríki	yfir	nauðsynlegum	eftirlitsbúnaði	að	ráða	
skal það veita EB-gerðarviðurkenningu hverju því tæki sem 
stenst þær kröfur sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun eða í 
þeim sértilskipunum sem varða viðkomandi tæki.

4. Ekki mega aðrir en framleiðandi eða fulltrúi hans sem 
hefur staðfestu innan Bandalagsins leggja fram umsókn 
um EB-gerðarviðurkenningu.  Einungis má sækja um 
gerðarviðurkenningu í einu aðildarríki fyrir sama tækið.

5. Aðildarríki, sem veitt hefur EB-gerðarviðurkenningu, 
skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að því verði 
tilkynnt um allar breytingar á gerð tækisins eða viðbætur við 
gerð tækisins sem fengið hefur viðurkenningu. Því er skylt að 
tilkynna hinum aðildarríkjunum um slíkar breytingar.

Breytingar á gerð tækis eða viðbætur við gerð tækis 
sem fengið hefur viðurkenningu aðildarríkis verða að fá 
viðbótarviðurkenningu, ef breytingarnar eða viðbæturnar hafa 
eða gætu haft áhrif á niðurstöðu mælinga eða notkunarskilyrði 
sem mælt er fyrir um vegna tækisins.

Þegar gerð tækis hefur verið breytt skal samt sem áður veita nýja 
EB-gerðarviðurkenningu	 	 í	 stað	 þess	 að	 bæta	 við	 upphaflega	
vottorðið	 um	 gerðarviðurkenningu,	 hafi	 gerðinni	 verið	 breytt	
eftir að ákvæðum þessarar tilskipunar eða viðkomandi 
sértilskipunar var breytt eða þau aðlöguð á þann hátt að 
einungis var hægt að samþykkja breyttu gerðina á grundvelli 
nýju ákvæðanna.

3. gr.

Þegar veitt er EB-gerðarviðurkenning fyrir aukabúnað 
mælitækja skal tilgreina í viðurkenningunni:

a) gerð mælitækjanna sem tengja má við aukabúnaðinn eða 
sem hann getur orðið hluti af,

b)	 almenn	 skilyrði	 fyrir	 heildarnothæfi	 tækjanna	 sem	
aukabúnaðurinn er samþykktur fyrir.

4. gr.

Þegar prófun vegna EB-gerðarviðurkenningar á tæki, sem mælt 
er fyrir um í þessari tilskipun ásamt þeim sértilskipunum sem 
henni tengjast, hefur verið lokið með fullnægjandi hætti, skal 
aðildarríkið sem framkvæmdi prófunina útbúa vottorð um EB-
gerðarviðurkenningu.

Aðildarríkið skal senda það til umsækjanda.

Í tilvikum sem falla undir 11. gr. þessarar tilskipunar eða 
sértilskipun er umsækjanda skylt, og í öllum öðrum tilvikum 
hefur hann rétt á, að festa eða láta festa merki um viðurkenningu 
sem fram kemur á vottorðinu á hvert tæki sem er í samræmi við 
EB-gerðarviðurkenninguna.

5. gr.

1. EB-gerðarviðurkenning gildir í tíu ár hverju sinni. 
Framlengja má viðurkenningu um önnur tíu ár. Fjöldi tækjanna, 
sem framleiða má í samræmi við gerðarviðurkenninguna, er 
ótakmarkaður.

EB-gerðarviðurkenningu, sem veitt hefur verið á grundvelli 
ákvæða þessarar tilskipunar eða sértilskipunar, má ekki 
framlengja ef breytingar á þessum ákvæðum Bandalagsins 
hafa þegar gengið í gildi og ekki hefði verið unnt að veita 
viðurkenningu á grundvelli nýju ákvæðanna.

Þegar EB-gerðarviðurkenning hefur ekki verið framlengd skal 
viðurkenningin engu að síður halda áfram að gilda um þau tæki 
sem eru þegar í notkun.

2. Ef notuð er ný tækni, sem ekki er kveðið á um í 
sértilskipun, má veita takmarkaða EB-gerðarviðurkenningu, að 
höfðu samráði við önnur aðildarríki.

Þetta getur falið í sér eftirfarandi takmarkanir:

a) fjöldi tækja sem viðurkenningin kann að taka til er 
takmarkaður,

b)	 kvöð	er	lögð	á	um	að	lögbærum	yfirvöldum	sé	tilkynnt	um	
hvar setja á tæki upp,

c) notkun á tæki er takmörkuð,

d) tækninni, sem beitt er, eru settar sérstakar skorður.
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Ekki má hins vegar veita viðurkenninguna nema:

a)	 sértilskipun	um	viðkomandi	flokk	tækja	hafi	öðlast	gildi,

b)	 engin	 undanþága	 hafi	 verið	 veitt	 frá	 heimiluðum	
hámarksfrávikum	sem	mælt	er	fyrir	um	í	sértilskipununum.

Slík	viðurkenning	skal	ekki	gilda	lengur	en	í	tvö	ár.	Hana	má	
framlengja	um	allt	að	þrjú	ár.

3.	 Aðildarríki,	 sem	 veitt	 hefur	 takmörkuðu	 EB-
gerðarviðurkenninguna	 sem	 um	 getur	 í	 2.	 mgr.,	 skal	 sækja	
um	aðlögun	að	 tækniframförum	á	 I.	og	 II.	viðauka	við	þessa	
tilskipun,	eftir	því	sem	við	á,	og	sértilskipununum	samkvæmt	
málsmeðferðinni,	sem	um	getur	í	2.	mgr.	17.	gr.,	um	leið	og	það	
telur	ljóst	að	ný	tækni	sé	fullnægjandi.

6. gr.

Ef	 ekki	 er	 krafist	 EB-gerðarviðurkenningar	 fyrir	 flokk	 tækja	
sem	fullnægir	kröfum	sértilskipunar	hefur	framleiðandi	heimild	
til	að	festa	merkið,	sem	lýst	er	 í	 lið	3.3	 í	 I.	viðauka,	á	 tæki	 í	
þessum	flokki	á	sína	eigin	ábyrgð.

7. gr.

1.	 Aðildarríki	 sem	 veitt	 hefur	 EB-gerðarviðurkenningu	
getur dregið hana til baka:

a)	 ef	tæki	sem	hana	hafa	hlotið	samræmast	ekki	viðurkenndu	
gerðinni	eða	ákvæðum	viðkomandi	sértilskipunar,

b)		 ef	mælifræðilegum	kröfum,	sem	tilgreindar	eru	 í	vottorði	
fyrir	gerðarviðurkenningu	eða	ákvæðum	2.	mgr.	5.	gr.,	er	
ekki	fullnægt.

c)	 ef	 sannað	 þykir	 að	 viðurkenning	 var	 veitt	 á	 óviðeigandi	
hátt.

2.	 Ef	í	ljós	koma	gallar	almenns	eðlis	við	notkun	á	tækjum,	
sem	smíðuð	eru	í	samræmi	við	viðurkennda	gerð,	og	tækin	eru	
af	 þeim	ástæðum	óhentug	 til	 tilætlaðra	 nota	 er	 aðildarríkinu,	
sem	 veitti	 EB-gerðarviðurkenningu,	 skylt	 að	 draga	 hana	 til	
baka.

3.	 Ef	 aðildarríkið,	 sem	 veitti	 EB-gerðarviðurkenninguna,		
fær	tilkynningu	frá	öðru	aðildarríki	um	tilvik	sem	fellur	undir	
1.	og	2.	mgr.	skal	fyrrnefnda	aðildarríkið	gera	þær	ráðstafanir	
sem	kveðið	er	á	um	í	þessum	málsgreinum,	að	höfðu	samráði	
við hitt ríkið.

4.	 Aðildarríki	sem	tilkynnir	um	tilvik	sem	um	getur	í	2.	mgr.	
getur bannað að viðkomandi tæki séu sett á markað og notuð 
þar til annað er ákveðið.

Það	 skal	 þegar	 í	 stað	 tilkynna	 hinum	 aðildarríkjunum	 og	
framkvæmdastjórninni	 um	 það	 og	 tilgreina	 ástæðurnar	 fyrir	
ákvörðun	sinni.

Sama	 málsmeðferð	 skal	 viðhöfð	 í	 tilvikum	 sem	 um	 getur	
í	 1.	 mgr,	 að	 því	 er	 varðar	 tæki	 sem	 hafa	 verið	 undanþegin	
EB-frumsannprófun,	 ef	 framleiðandi,	 þrátt	 fyrir	 tilhlýðilegar	
viðvaranir,	 lagar	 ekki	 tækin	 að	 gerð	 sem	 hefur	 hlotið	
viðurkenningu	eða	að	kröfum	viðkomandi	sértilskipunar.

5.	 Ef	aðildarríki	sem	veitti	EB-gerðarviðurkenninguna	hefur	
verið	tilkynnt	um	tilvik	sem	fellur	undir	2.	mgr.	en	véfengir	að	
það	geri	það,	eða	véfengir	að	ráðstafanir,	sem	gerðar	hafa	verið	
skv.	4.	mgr.,	hafi	átt	rétt	á	sér,	skulu	hlutaðeigandi	aðildarríki	
leitast	við	að	leysa	deiluna.

Framkvæmdastjórninni	 skal	 tilkynnt	 um	 það.	 Hún	 skal,	 ef	
nauðsyn	 krefur,	 boða	 til	 viðeigandi	 samráðsfunda	 til	 að	 ná	
sáttum í deilunni.

III. KAFLI

FRUMSANNPRÓFUN

8. gr.

1.	 Með	EB-frumsannprófun	 er	 átt	 við	 prófun	 á	 nýju	 tæki,	
eða	tæki	sem	gert	hefur	verið	upp,	til	að	ganga	úr	skugga	um	
að það sé í samræmi við viðurkennda gerð og/eða að það 
standist	þær	kröfur	sem	gerðar	eru	í	þessari	tilskipun	og	þeim	
sértilskipunum	sem	fjalla	um	viðkomandi	tæki.	Sannprófunin	
er	vottuð	með	EB-frumsannprófunarmerki.

2.	 Nota	má	aðra	aðferð	en	prófun	hvers	einstaks	mælitækis	
við	 EB-frumsannprófun	 í	 þeim	 tilvikum	 sem	 tilgreind	 eru	 í	
sértilskipununum	og	í	samræmi	við	samþykktar	aðferðir.
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3.	 Hafi	 aðildarríkin	 yfir	 nauðsynlegum	 búnaði	 að	 ráða	
skulu	 þau	 framkvæma	 EB-frumsannprófun	 á	 tækjum	 sem	
framleiðandi	 leggur	 fram	 á	 þeirri	 forsendu	 að	 þau	 hafi	 þá	
mælifræðilegu	eiginleika	sem	mælt	er	fyrir	um	í	sértilskipunum	
fyrir	þennan	flokk	tækja	og	standist	tæknilegar	kröfur	um	smíði	
og	nothæfi	sem	þar	er	mælt	fyrir	um

4.	 Skyldur	aðildarríkjanna	sem	kveðið	er	á	um	í	3.	mgr.	1.	gr.,	
þegar	um	er	að	ræða	tæki	með	EB-frumsannprófunarmerki,	skulu	
gilda	 út	 næsta	 ár	 eftir	 árið	 sem	EB-frumsannprófunarmerkið	
var	sett	á	viðkomandi	tæki,	nema	lengri	frestur	sé	tilgreindur	í	
sértilskipunum.

9. gr.

1.	 Þegar	 tæki	 er	 lagt	 fram	 til	 EB-frumsannprófunar	 skal	
aðildarríkið	sem	framkvæmir	hana	ganga	úr	skugga	um:

a)	 hvort	 tækið	 tilheyri	 flokki	 sem	 er	 undanþeginn	 EB-
gerðarviðurkenningu	 og,	 ef	 svo	 er,	 hvort	 það	 standist	
tæknilegar	kröfur	um	smíði	og	nothæfi	sem	 fram	koma	 í	
sértilskipununum	sem	varða	tækið,

b)	 hvort	 tækið	 hafi	 hlotið	 EB-gerðarviðurkenningu	 og,	
ef	 svo	er,	 hvort	það	 sé	 í	 samræmi	við	þá	gerð	 sem	hlaut	
viðurkenninguna og við þær sértilskipanir sem varða tækið 
og	eru	í	gildi	þegar	EB-gerðarviðurkenningin	er	veitt.

2.	 Prófunin,	 sem	 framkvæmd	 er	 við	 EB-frumsannprófun,	
skal	í	samræmi	við	sértilskipanirnar,	einkum	beinast	að:

a)	 mælifræðilegum	eiginleikum,

b)	 heimiluðum	hámarksfrávikum,

c)	 smíði	 tækisins	 til	 að	ganga	úr	 skugga	um	að	hún	
tryggi	 að	 mælifræðilegir	 eiginleikar	 þess	 versni	
ekki	að	verulegu	leyti	við	eðlilega	notkun,

d)   hvort þær áletranir og skilti sem eiga að vera á tækinu 
séu	 fyrir	 hendi	 eða	 hvort	 ráðstafanir	 hafa	 verið	
gerðar	til	að	koma	fyrir	EB-sannprófunarmerki.

10. gr.

Þegar	 mælitæki	 hefur	 undirgengist	 og	 staðist	 EB-
frumsannprófun	 samkvæmt	 kröfum	 þessarar	 tilskipunar	 og	
sértilskipana	 skal	 merki	 um	 takmarkaða	 eða	 endanlega	 EB-
sannprófun,	sem	lýst	er	í	3.	lið	II.	viðauka	þessarar	tilskipunar,	
fest	 á	 tækið	 á	 ábyrgð	 hlutaðeigandi	 aðildarríkis,	 samkvæmt	
þeim	reglum	sem	mælt	er	fyrir	um	þar.

11. gr.

Ef	ekki	er	krafist	EB-frumsannprófunar	fyrir	flokk	mælitækja	
sem	 fullnægir	 kröfum	 sértilskipunar	 skal	 framleiðandi	 festa	
sérstakt	merki,	sem	lýst	er	í	lið	3.4	í	I.	viðauka,	á	tæki	í	þessum	
flokki	á	sína	eigin	ábyrgð.

IV. KAFLI

SAMEIGINLEG ÁKVÆÐI FYRIR EB-
GERÐARVIÐURKENNINGU OG EB-

FRUMSANNPRÓFUN

12. gr.

Aðildarríkin	 skulu	 gera	 allar	 nauðsynlegar	 ráðstafanir	 til	 að	
koma	í	veg	fyrir	að	merki	sem	líklegt	er	að	verði	ruglað	saman	
við	EB-merki	séu	notuð	á	tækjum.

13. gr.

Hvert	 aðildarríki	 skal	 tilkynna	 hinum	 aðildarríkjunum	 og	
framkvæmdastjórninni	 um	 allar	 þjónustugreinar,	 aðila	 og	
stofnanir	 sem	 hafa	 leyfi	 til	 að	 framkvæma	 prófanir	 sem	
tilgreindar	 eru	 í	 þessari	 tilskipun	 og	 sértilskipunum,	 gefa	 út	
vottorð	um	EB-gerðarviðurkenningu	og	festa	á	merki	um	EB-
frumsannprófun.

14. gr.

Aðildarríkin	geta	krafist	þess	að	áletranir	sem	mælt	er	fyrir	um	
séu á þeirra eigin opinbera tungumáli eða tungumálum.

V. KAFLI

EFTIRLIT MEÐ TÆKJUM Í NOTKUN

15. gr.

Tilgreina	skal	í	sértilskipunum	þær	kröfur	sem	gerðar	eru	um	
eftirlit	með	tækjum	sem	eru	í	notkun	og	sem	hafa	EB-tákn	eða	
merki,	einkum	og	sér	í	lagi	kröfur	um	heimiluð	hámarksfrávik	
við	notkun.	Ef	ekki	eru	settar	jafn	strangar	kröfur	um	tæki	sem	
hafa	 ekki	EB-merki	 í	 ákvæðum	 landslaga	 er	 heimilt	 að	 nota	
þær	kröfur	sem	viðmiðun	við	eftirlit.
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VI. KAFLI

AÐLÖGUN TILSKIPANA AÐ TÆKNIFRAMFÖRUM

16. gr.

Aðlögun,	 sem	 er	 nauðsynleg	 	 vegna	 tækniframfara,	 á	
I.	 og	 II.	 viðauka	 við	 þessa	 tilskipun	 og	 á	 viðaukum	 við	
sértilskipanirnar,	 sem	 um	 getur	 í	 1.	 gr.,	 skal	 samþykkt	 af	
hálfu	 framkvæmdastjórnarinnar.	 Þessar	 ráðstafanir,	 sem	
er	 ætlað	 að	 breyta	 veigalitlum	 þáttum	 þessarar	 tilskipunar	
og	 sértilskipananna,	 skulu	 samþykktar	 í	 samræmi	 við	 þá	
reglunefndarmeðferð	með	grannskoðun	sem	um	getur	í	2.	mgr.	
17. gr.  

Þessi	 málsmeðferð	 á	 þó	 hvorki	 við	 um	 kaflann	 um	 breskar	
mælieiningar í viðauka við tilskipun um mælieiningar né 
heldur	 um	 viðauka	 um	 tilgreinda	 vigt	 forpakkaðrar	 vöru	 við	
tilskipanir	um	forpakkaðar	vörur.

17. gr.

1.	 Framkvæmdastjórnin	 skal	 njóta	 aðstoðar	 nefndarinnar	 um	
aðlögun	að	 tækniframförum	á	 tilskipununum	sem	um	getur	 í	
16. gr.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1. –4. 
mgr.	5.	gr.	a	og	7.	gr.	ákvörðunar	1999/468/EB	með	hliðsjón	af	
ákvæðum 8. gr. hennar.

VII. KAFLI

LOKAÁKVÆÐI

18. gr.

Færa	 skal	 rök	 fyrir	 öllum	 ákvörðunum	 sem	 teknar	 eru	
samkvæmt	 ákvæðum	sem	samþykkt	 eru	 til	 að	hrinda	þessari	
tilskipun	 og	 sértilskipunum	 um	 umrædd	 tæki	 í	 framkvæmd	
og	 fela	 í	 sér	 synjun	 veitingar	 eða	 framlengingar	 EB-
gerðarviðurkenningar,	 afturköllun	 slíkrar	 viðurkenningar,	
synjun	 EB-frumsannprófunar	 eða	 bann	 við	 því	 að	 setja	
mælitæki	 á	 markað	 eða	 taka	 þau	 í	 notkun.	 Slíka	 synjun,	

afturköllun	 eða	 bann	 skal	 tilkynna	 þeim	 aðila	 sem	 í	 hlut	 á	
og	skal	einnig	um	leið	kynna	honum	þau	úrræði	sem	honum	
standa	 til	 boða	 samkvæmt	 lögum	aðildarríkjanna	 svo	og	þau	
tímamörk	sem	um	það	gilda.

19. gr.

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

20. gr.

Tilskipun	71/316/EBE,	eins	og	henni	var	breytt	með	gerðunum	
sem	eru	tilgreindar	í	A-hluta	III.	viðauka,	er	felld	úr	gildi	með	
fyrirvara	um	skuldbindingar	aðildarríkjanna,	að	því	er	varðar	
þá	 fresti	 til	 lögleiðingar	 tilskipananna,	 sem	 settir	 eru	 fram	 í	
B-hluta	III.	viðauka.

Líta	 ber	 á	 tilvísanir	 í	 niðurfelldu	 tilskipunina	 sem	 tilvísanir	
í	 þessa	 tilskipun	 og	 skulu	 þær	 lesnar	 með	 hliðsjón	 af	
samsvörunartöflunni	í	IV.	viðauka.

21. gr.

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

22. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört	í	Strassborg	23.	apríl	2009.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins

 Forseti. Forseti

	 H.-G.	PÖTTERING	 P.	NEČAS
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I. viðauki

EB-GERÐARVIÐURKENNING

1.  Umsókn um EB-viðurkenningu

1.1. Umsóknina og bréf sem henni tengjast skulu vera á opinberu tungumáli í samræmi við lög þess aðildarríkis 
sem umsókninni er beint til. Aðildarríkið hefur rétt til að fara fram á að öll fylgiskjöl með umsókninni séu á 
sama opinbera tungumálinu.

Umsækjandinn skal samtímis senda afrit af umsókninni til allra hinna aðildarríkjanna.

1.2. Í umsókninni skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram:

a) nafn og heimilisfang framleiðanda eða fyrirtækis, viðurkennds fulltrúa framleiðandans eða fyrirtækisins 
eða umsækjanda,

b)	 flokkurinn	sem	tækið	tilheyrir,

c) fyrirhuguð notkun,

d) mælifræðilegir eiginleikar,

e) vörumerki, ef um slíkt er að ræða, eða gerð.

1.3. Með umsókninni skulu fylgja öll gögn í tvíriti sem nauðsynleg eru til að unnt sé að meta tækið, einkum:

1.3.1. lýsing á:

a) smíði tækisins og hvernig það vinnur,

b) búnaði sem tryggir að tæki vinni á réttan hátt,

c) stjórn- og stillibúnaði,

d) fyrirhugaðri staðsetningu á:

– sannprófunarmerkjum,

– innsiglum (þar sem við á),

1.3.2.	 almenn	yfirlitsteikning	og,	ef	nauðsyn	krefur,	nákvæmar	teikningar	af	mikilvægum	íhlutum,

1.3.3. skýringarteikning sem sýnir í stórum dráttum hvernig tækið á að vinna og, ef nauðsyn krefur, ljósmynd.

1.4. Þar sem það á við, skulu fylgja umsókninni gögn um viðurkenningar í aðildarríkjum sem þegar hafa verið 
veittar.

2. Prófun vegna EB-viðurkenningar

2.1. Í skoðuninni skal felast:

2.1.1. athugun á gögnum og prófun á mælifræðilegum eiginleikum gerðarinnar á rannsóknarstofum 
mælifræðistofu, á viðurkenndum rannsóknarstofum eða þar sem tækið er framleitt, afhent eða sett upp,

2.1.2. prófun á gögnum eingöngu, ef mælifræðilegir eiginleikar gerðarinnar eru kunnir í smáatriðum.

2.2. Prófunin skal taka til allra notkunarmöguleika tækisins við venjuleg notkunarskilyrði. Við slík skilyrði verður 
tækið	að	hafa	alla	þá	mælifræðilegu	eiginleika	sem	krafist	er.
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2.3. Í sértilskipunum má tilgreina eðli og umfang prófunarinnar sem um getur í lið 2.1.

2.4. Mælifræðistofa getur farið fram á að umsækjandi láti í té mæligrunna og viðeigandi úrræði að því er varðar 
efni og aðstoðarfólk vegna framkvæmdar á viðurkenningarprófun.

3. Vottorð og merki um EB-viðurkenningu

3.1. Á vottorðinu skulu koma fram niðurstöður prófunarinnar á gerðinni og aðrar kröfur sem skal uppfylla. Með 
vottorðinu skulu fylgja lýsingar, teikningar og skýringarmyndir sem nauðsynlegar eru til að auðkenna gerðina 
og	skýra	hvernig	tækið	vinnur.	Merkið,	sem	kveðið	er	á	um	í	4.	gr.	tilskipunarinnar,	skal	vera	stílfært	ε	en	í	
stafnum skal vera:

– í efri hluta, upphafsstafur aðildarríkisins sem veitti viðurkenninguna (B fyrir Belgíu, BG fyrir Búlgaríu, 
CZ fyrir Tékkland, DK fyrir Danmörku, D fyrir Þýskaland, EST fyrir Eistland, IRL fyrir Írland, EL fyrir 
Grikkland, E fyrir Spán, F fyrir Frakkland, I fyrir Ítalíu, CY fyrir Kýpur, LV fyrir Lettland, LT fyrir 
Litháen, L fyrir Lúxemborg, H fyrir Ungverjaland, M fyrir Möltu, NL fyrir Holland, A fyrir Austurríki, PL 
fyrir Pólland, P fyrir Portúgal, RO fyrir Rúmeníu, SI fyrir Slóveníu, SK fyrir Slóvakíu, FI fyrir Finnland, 
S fyrir Svíþjóð, UK fyrir Breska konungsríkið) og síðustu tvær tölur ártalsins fyrir árið sem viðurkenning 
var veitt,

– í neðri hluta, táknun sem mælifræðistofan sem veitti viðurkenninguna ákveður (kenninúmer).

Dæmi	um	slíkt	merki	um	viðurkenningu	er	að	finna	í	lið	6.1.

3.2.	 Í	takmarkaðri	EB-viðurkenningu	skal	stafurinn	P	koma	á	undan	hinu	stílfærða	ε	í	sömu	hlutföllum.

Dæmi	um	slíkt	merki	um	takmarkaða	viðurkenningu	er	að	finna	í	lið	6.2.

3.3. Merkið, sem um getur í 6. gr. tilskipunarinnar, samsvarar merkinu um EB-viðurkenningu nema að stílfærði 
stafurinn	ε	er	samhverf	spegilmynd	um	lóðréttan	ás	og	á	merkinu	eru	engin	önnur	tákn	nema	annað	sé	áskilið	
í sértilskipunum.

Dæmi	um	slíkt	merki	er	að	finna	í	lið	6.3.

3.4. Merkið, sem tilgreint er í 11. gr. tilskipunarinnar, samsvarar merkinu um EB-viðurkenningu nema það sé innan 
sexhyrnings.

Dæmi	um	slíkt	merki	er	að	finna	í	lið	6.4.

3.5. Merkin sem tilgreind eru í liðum 3.1 til 3.4 og framleiðandi skal festa á tækin samkvæmt ákvæðum 
tilskipunarinnar verða að vera læsileg og varanleg og skulu fest á þar sem þau eru greinileg á hverju tæki, svo 
og á allan aukabúnað sem lagður er fram til sannprófunar. Ef tæknilegir vankantar eru á að festa merkin má gera 
undantekningu í sértilskipun eða eftir að samkomulag hefur náðst milli mælifræðistofanna í aðildarríkjunum. 

4. Sýnishorn af tæki fengið til vörslu

Mælifræðistofa sem veitt hefur viðurkenningu getur, ef þess er getið í sértilskipun og stofan telur það nauðsynlegt, 
farið fram á að fá til vörslu sýnishorn af tækinu sem viðurkennt var. Í stað alls tækisins getur stofan leyft að teknir 
séu til vörslu hlutar þess, smækkuð líkön af því eða teikningar og skal þetta koma fram á vottorðinu um EB-
viðurkenningu.

5.	 Yfirlýsing	um	viðurkenningu

5.1. Um leið og þeim aðila sem í hlut á er tilkynnt um EB-viðurkenningu skulu afrit send framkvæmdastjórninni 
og hinum aðildarríkjum; aðildarríkin geta einnig fengið afrit af skýrslum um mælifræðilegar prófanir, óski þau 
þess.

5.2. Afturköllun EB-gerðarviðurkenningar og önnur samskipti er varða umfang og gildi EB-gerðarviðurkenningar 
skal einnig tilkynna með þeim hætti sem lýst er í lið 5.1.

5.3. Aðildarríki sem neitar að veita EB-gerðarviðurkenningu skal tilkynna það hinum aðildarríkjunum og 
framkvæmdastjórninni.
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6. Merki um EB-gerðarviðurkenningu

6.1. EB-gerðarviðurkenningarmerki

Dæmi:  EB-gerðarviðurkenning sem veitt var af 
Mælifræðistofu Þýskalands 1971 (samanber fyrsta 
undirlið í lið 3.1).

 Kenninúmer EB-gerðarviðurkenningarinnar 
(samanber annan undirlið í lið 3.1).

6.2. Merki um takmarkaða EB-gerðarviðurkenningu (samanber lið 3.2).

Dæmi:  Takmörkuð EB-gerðarviðurkenning sem veitt var 
af Mælifræðistofu Þýskalands 1971.

 Kenninúmer takmarkaðrar EB-
gerðarviðurkenningar.

6.3. Merki um undanþágu frá EB-gerðarviðurkenningu (samanber lið 3.3).

Dæmi:

6.4. Merki um EB-gerðarviðurkenningu fyrir tæki sem eru undanþegin EB-frumsannprófun (samanber lið 3.4).

Dæmi:  EB-gerðarviðurkenning sem veitt var af 
Mælifræðistofu Þýskalands 1971.

 Kenninúmer EB-gerðarviðurkenningar.
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II. VIÐAUKI

EB-FRUMSANNPRÓFUN

1. Almenn atriði

1.1.	 EB-frumsannprófun	er	ýmist	framkvæmd	í	einum	eða	fleiri	áföngum	(venjulega	tveimur).

1.2. Með fyrirvara um ákvæði sértilskipana:

1.2.1. skal framkvæma EB-frumsannprófun í einum áfanga á tækjum sem eru ein heild er þau fara úr 
verksmiðjunni,	þ.e.	tæki	sem	fræðilega	séð	er	hægt	að	flytja	á	þann	stað	þar	sem	þau	verða	sett	upp,	án	
þess	að	taka	þurfi	þau	í	sundur	fyrst,

1.2.2.	 skal	framkvæma	EB-frumsannprófun	í	tveimur	eða	fleiri	áföngum	ef	nothæfi	tækja	veltur	á	því	á	hvaða	
hátt þau eru sett upp eða notuð,

1.2.3. skal í fyrsta hluta sannprófunarinnar einkum ganga úr skugga um að tækið samsvari þeirri gerð sem 
hlaut EB-viðurkenningu eða, ef um er að ræða tæki sem undanþegin er gerðarviðurkenningu, að þau 
samrýmist viðeigandi ákvæðum.

2. Staður þar sem EB-frumsannprófun fer fram

2.1. Ef sá staður þar sem sannprófun á að fara fram er ekki tilgreindur í sértilskipunum skal viðkomandi 
mælifræðistofa ákveða hvar sannprófun fer fram ef tækið er aðeins prófað í einum áfanga.

2.2.	 Tæki	sem	prófa	þarf	í	tveimur	áföngum	eða	fleiri	skal	næsta	lögbæra	mælifræðistofa	sannprófa.

2.2.1. Síðasti áfangi sannprófunar skal fara fram þar sem tækið er sett upp.

2.2.2. Aðrir áfangar sannprófunar skulu fara fram eins og mælt er fyrir um í lið 2.1.

2.3.	 Mælifræðistofa,	sem	sér	um	sannprófun,	getur	krafist	af	umsækjanda	einkum	ef	sannprófunin	fer	fram	utan	
stofunnar:

– að hann láti í té mæligrunn, efni og hluti, svo og starfsmenn til aðstoðar við sannprófunina,

– að hann útvegi afrit af vottorði fyrir EB-gerðarviðurkenningu.

3. EB-frumsannprófunarmerki

3.1. Lýsing á EB-frumsannprófunarmerkjum

3.1.1. Með fyrirvara um ákvæði sértilskipanana skulu merki um EB-frumsannprófun, sem fest eru á tæki 
samkvæmt lið 3.3, vera eins og hér segir:

3.1.1.1. Í merki um endanlega EB-sannprófun eru tvö tákn:

a) það fyrra er lágstafurinn „e“ en í honum er:

–	 í	 efra	 helmingi,	 einkennisstafur	 eða	 einkennisstafir	 aðildarríkisins	 þar	 sem	
frumsannprófunin fór fram (B fyrir Belgíu, BG fyrir Búlgaríu, CZ fyrir Tékkland, 
DK fyrir Danmörku, D fyrir Þýskaland, EST fyrir Eistland, IRL fyrir Írland, EL fyrir 
Grikkland, E fyrir Spán, F fyrir Frakkland, I fyrir Ítalíu, CY fyrir Kýpur, LV fyrir 
Lettland, LT fyrir Litháen, L fyrir Lúxemborg, H fyrir Ungverjaland, M fyrir Möltu, NL 
fyrir Holland, A fyrir Austurríki, PL fyrir Pólland, P fyrir Portúgal, RO fyrir Rúmeníu, 
SI fyrir Slóveníu, SK fyrir Slóvakíu, FI fyrir Finnland, S fyrir Svíþjóð, UK fyrir Breska 
konungsríkið) ásamt, ef nauðsyn krefur, einni eða tveimur tölum sem sýnir umdæmi 
land- eða stjórnsýslusvæðis, 

– í neðri helmingi, kenninúmer stofunnar eða aðilans sem framkvæmdi sannprófunina,
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b) seinna táknið samanstendur af tveimur síðustu tölustöfunum í ártalinu sem sannprófunin 
fór fram, í sexhyrningi.

3.1.1.2. Í merki um takmarkaða EB-sannprófun er einungis fyrra táknið notað. Það skal einnig notað 
sem innsigli.

3.2. Lögun og stærð merkjanna

3.2.1. Meðfylgjandi teikningar sýna lögun, stærð og útlit bók- og tölustafa sem eru í EB-
frumsannprófunarmerkjunum eins og mælt er fyrir um í lið 3.1; á tveimur fyrstu teikningunum má sjá 
mismunandi hluta merkisins en á þeirri þriðju er dæmi um hvernig merkið getur litið út. Stærðirnar sem 
koma fram á teikningunum eru hlutfallsgildi; þær eru fall af þvermálihrings sem myndar útlínur lítils 
„e“ og hrings sem myndar svið sexhyrningsins.

Raunverulegt þvermál hringja merkjanna er 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm og 12,5 mm.

3.2.2. Mælifræðistofur í aðildarríkjunum skulu skiptast á frumteikningum af EB-frumsannprófunarmerkjunum 
en þær verða að vera í samræmi við teikningarnar sem hér fylgja.

3.3. Festing merkjanna

3.3.1. Endanlegt EB-sannprófunarmerki skal festa á tilgreindan stað á tækinu eftir að sannprófun er algerlega 
lokið og viðurkennt er að tækið standist kröfur Evrópubandalagsins.

3.3.2. Takmarkað EB-sannprófunarmerki skal festa á:

3.3.2.1. tækið eða hluta þess sem uppfyllir öll notkunarskilyrðin, að undanskildum kröfum 
umuppsetningu, ef um er að ræða sannprófun í mörgum áföngum, á sama stað og 
dagsetningarstimpill er festur eða á hvern þann stað sem tilgreindur er í sértilskipununum,

3.3.2.2. ætíð sem innsigli, á þeim stöðum sem tilgreindir eru í sértilskipununum.
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III. VIÐAUKI

A-HLUTI

Niðurfelld	tilskipun	með	skrá	yfir	síðari	breytingar	hennar

(sem	um	getur	í	20.	gr.)

Tilskipun ráðsins 71/316/EBE
(Stjtíð. EB L 202, 6.9.1971, bls. 1).

Ákvæði liðar X.12 í I. viðauka við aðildarlögin frá 1972
(Stjtíð. EB L 73, 27.3.1972, bls. 118).

Tilskipun ráðsins 72/427/EBE
(Stjtíð. EB L 291, 28.12.1972, bls. 156).

Ákvæði liðar X.A í I. viðauka við aðildarlögin frá 1979
(Stjtíð. EB L 291, 19.11.1979, bls. 108).

Tilskipun ráðsins 83/575/EBE
(Stjtíð. EB L 332, 28.11.1983, bls. 43).

Ákvæði liðar IX.A.7 í I. viðauka við aðildarlögin frá 1985
(Stjtíð. EB L 302, 15.11.1985, bls. 212).

Tilskipun ráðsins 87/354/EBE einungis að því er varðar tilvísanir í tilskipun
(Stjtíð. EB L 192, 11.7.1987, bls. 43). 71/316/EBE í 1. gr. og  4. lið í viðauka

Tilskipun ráðsins 87/355/EBE
(Stjtíð. EB L 192, 11.7.1987, bls. 46).

Tilskipun ráðsins 88/665/EBE einungis 1. mgr. 1. gr.
(Stjtíð. EB L 382, 31.12.1988, bls. 42).

Ákvæði liðar XI.C.VII.1 í I. viðauka við aðildarlögin frá 1994
(Stjtíð. EB C 241, 29.8.1994, bls. 211).

Reglugerð ráðsins (EB) nr. 807/2003 einungis 5. liður III. viðauka
(Stjtíð. EB L 122, 16.5.2003, bls. 36).

Ákvæði liðar I.D.1 í II. viðauka við aðildarlögin frá 2003
(Stjtíð. EB L 236, 23.9.2003, bls. 64).

Tilskipun ráðsins 2006/96/EB einungis að því er varðar tilvísanir í tilskipun
(Stjtíð. EB L 363, 20.12. 2006, bls. 81). 71/316/EBE í 1. gr. og  lið B.1 í viðauka

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/13/EB
(Stjtíð. EB L 73, 13.3.2007, bls. 10).

B-HLUTI

Frestur til lögleiðingar í aðildarríkjunum

(sem	um	getur	í	20.	gr.)

Tilskipun Frestur til lögleiðingar

71/316/EBE 30. janúar 1973

83/575/EBE 1. janúar 1985

87/354/EBE 31. desember 1987

87/355/EBE 31. desember 1987

2006/96/EB 1. janúar 2007

2007/13/EB 9. mars 2008
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IV. VIÐAUKI

SAMSVÖRUNARTAFLA

Tilskipun 71/316/EBE Þessi tilskipun

a-liður 1. mgr. 1. gr. a-liður 1. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 1gr.

b-liður 1. mgr. 1. gr. b-liður 1. mgr. 1. gr.

c-liður 1. mgr. 1. gr. c-liður 1. mgr. 1. gr.

2. mgr. 1. gr. 3. mgr. 1. gr.

3. mgr. 1. gr. 4. mgr. 1. gr.

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 1. gr. 5. mgr. 1. gr.

Önnur undirgrein 4. mgr. 1. gr. 6. mgr. 1. gr.

1. mgr. 2. gr. 2. mgr. 2. gr.

2. mgr. 2. gr. 3. mgr. 2. gr.

3. mgr. 2. gr. 4. mgr. 2. gr.

4. mgr. 2. gr. 5. mgr. 2. gr.

5. mgr. 2. gr. 1. mgr. 2. gr.

Inngangsorð 3. gr. Inngangsorð 3. gr.

Fyrsti undirliður 3. gr. a-liður 3. gr.

Annar undirliður 3. gr. b-liður 3. gr.

Fyrsti málsliður 4. gr. Fyrsta og önnur málsgrein 4. gr.

Annar málsliður 4. gr. Þriðja málsgrein. 4. gr.

1. mgr. 5. gr 1. mgr. 5. gr.

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 5. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 5. gr.

Inngangsorð annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr. Inngangsorð annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Fyrsti undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr. a-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Annar undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr. b-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Þriðji undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr. c-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Fjórði undirliður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr. d-liður annarrar undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Inngangsorð þriðju undirgreinar 2. mgr. 5. gr. Inngangsorð þriðju undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Fyrsti undirliður þriðju undirgreinar 2. mgr. 5. gr. a-liður þriðju undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Annar undirliður þriðju undirgreinar 2. mgr. 5. gr. b-liður þriðju undirgreinar 2. mgr. 5. gr.

Fjórða undirgrein 2. mgr. 5. gr. Fjórða undirgrein 2. mgr. 5. gr.

3. mgr. 5. gr. 3. mgr. 5. gr.

6. gr. 6. gr.

1., 2. og 3. mgr. 7. gr. 1., 2. og 3. mgr. 7. gr.

Fyrsti málsliður 4. mgr. 7. gr. Fyrsta undirgrein 4. mgr. 7. gr.

Annar málsliður 4. mgr. 7. gr. Önnur undirgrein 4. mgr. 7. gr.

Þriðji málsliður 4. mgr. 7. gr. Þriðja undirgrein 4. mgr. 7. gr.

5. mgr. 7. gr 5. mgr. 7. gr.

a-liður 1. mgr. 8. gr. 1. mgr. 8. gr
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Tilskipun 71/316/EBE Þessi tilskipun

b-liður 1. mgr. 8. gr. 2. mgr. 8. gr

2. mgr. 8. gr. 3. mgr. 8. gr.

3. mgr. 8. gr. 4. mgr. 8. gr.

1. mgr. 9. gr. 1. mgr. 9. gr.

Inngangsorð 2. mgr. 9. gr. Inngangsorð 2. mgr. 9. gr.

Fyrsti undirliður  2. mgr. 9. gr. a-liður 2. mgr. 9. gr.

Annar undirliður 2. mgr. 9. gr. b-liður 2. mgr. 9. gr.

Þriðji undirliður 2. mgr. 9. gr. c-liður 2. mgr. 9. gr.

Fjórði undirliður 2. mgr. 9. gr. d-liður 2. mgr. 9. gr.

10. og 11. gr. 10. og 11. gr.

12., 13. og 14. gr. 12., 13. og 14. gr.

15. gr. 15. gr.

Fyrsti málsliður 16. gr. 1. mgr. 16. gr.

Annar málsliður 16. gr. Önnur málsgrein 16. gr.

17. gr. —

1. mgr. 18. gr. 1. mgr. 17. gr.

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 18. gr. 2. mgr. 17. gr.

Önnur undirgrein 2. mgr. 18. gr. —

3. mgr. 18. gr. —

19. gr. 18. gr.

1. mgr. 20. gr. —

2. mgr. 20. gr. 19. gr.

— 20. og 21. gr.

21. gr. 22. gr.

I. viðauki I. viðauki

Liðir 1. og 1.1 Liðir 1. og 1.1

Inngangsorð liðar 1.2 Inngangsorð liðar 1.2

Fyrsti undirliður liðar 1.2 a-liður liðar 1.2

Annar undirliður liðar 1.2. b-liður liðar 1.2

Þriðji undirliður liðar 1.2 c-liður liðar 1.2

Fjórði undirliður liðar 1.2 d-liður liðar 1.2

Fimmti undirliður liðar 1.2 e-liður liðar 1.2

Liður 1.3 Liður 1.3

Inngangsorð liðar 1.3.1 Inngangsorð liðar 1.3.1

Fyrsti undirliður liðar 1.3.1 a-liður liðar 1.3.1

Annar undirliður liðar 1.3.1 b-liður liðar 1.3.1

Þriðji undirliður liðar 1.3.1 c-liður liðar 1.3.1

Fjórði undirliður liðar 1.3.1 d-liður liðar 1.3.1
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Tilskipun 71/316/EBE Þessi tilskipun

Liður 1.3.2 til liðar 5 Liður 1.3.2 til liðar 5

Liður 5.2 Liður 5.1

Liður 5.3 Liður 5.2

Liður 5.4 Liður 5.3

Liður 6 til liðar 6.4 Liður 6 til liðar 6.4

II. viðauki II. viðauki

— III. viðauki

— IV. viðauki


