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Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/17/ESB 

frá 9. mars 2011 

um niðurfellingu tilskipana ráðsins 71/317/EBE, 71/347/EBE, 71/349/EBE, 74/148/EBE, 
75/33/EBE, 76/765/EBE, 76/766/EBE og 86/217/EBE varðandi mælifræði (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópusam-
bandsins,

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

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í stefnumálum Sambandsins um bætta reglusetningu er 
lögð áhersla á einföldun á landslögum og löggjöf Sam-
bandsins sem mikilvægan þátt í því að bæta samkeppnis-
hæfni fyrirtækja og að ná markmiðum Lissabonáætlunar-
innar.

2) Fjallað er um fjölmörg mælitæki í sértækum tilskipunum 
sem samþykktar voru á grundvelli tilskipunar ráðsins 
71/316/EBE frá 26. júlí 1971 um samræmingu 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 71, 18.3.2011, bls. 1. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 145/2012 frá 13. júlí 2012 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 277, 17.11.2009, bls. 49.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 15. desember 2010 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 21. febrúar 2011.

 laga aðildarríkjanna varðandi sameiginleg ákvæði um 
mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit (3) sem var 
endurútgefin með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/34/EB frá 23. apríl 2009 um sameiginleg ákvæði 
um mælitæki og aðferðir við mælifræðilegt eftirlit (4).

3) Tilskipanir ráðsins 71/317/EBE frá 26. júlí 1971 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 5-50 kg 
rétthyrningslaga lóð í millinákvæmnisflokki og 1-10 kg 
sívöl lóð í millinákvæmnisflokki (5), 71/347/EBE frá 12. 
október 1971 um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
að ákvarða hektólítraþyngd kornvöru (6), 71/349/EBE frá 
12. október 1971 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
um kvörðun á tönkum skipa (7), 74/148/EBE frá 4. mars 
1974 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
lóð sem eru frá 1 mg og upp í 50 kg að þyngd í hærri 
nákvæmnisflokkum (8), 75/33/EBE frá 17. desember 
1974 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
rennslismæla fyrir kalt vatn (9), 76/765/EBE frá 27. júlí 
1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
alkóhólmæla og alkóhól-flotmæla (10), 86/217/EBE frá 
26. maí 1986 um samræmingu laga aðildarríkjanna 
varðandi mælitæki til mælinga á loftþrýstingi í 
hjólbörðum vélknúinna ökutækja (11), sem samþykktar 
voru á grundvelli tilskipunar 71/316/EBE, eru tæknilega 
úreltar og endurspegla ekki nýjustu tækniþekkingu í 
mælitækni eða fjalla um mælitæki sem hafa ekki fylgt 
tækniþróun og sem eru sífellt minna notuð. Ennfremur 
er heimilt að ákvæði landslaga gildi samhliða ákvæðum 
Sambandsins.

(3) Stjtíð. EB L 202, 6.9.1971, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 106, 28.4.2009, bls. 7.
(5) Stjtíð. EB L 202, 6.9.1971, bls. 14.
(6) Stjtíð. EB L 239, 25.10.1971, bls. 1.
(7) Stjtíð. EB L 239, 25.10.1971, bls. 15.
(8) Stjtíð. EB L 84, 28.3.1974, bls. 3.
(9) Stjtíð. EB L 14, 20.1.1975, bls. 1.
(10) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 143.
(11) Stjtíð. EB L 152, 6.6.1986, bls. 48.
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4) Í tilskipun ráðsins 76/766/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi alkóhól-töflur 
(12) er kveðið á um algjöra samræmingu, en inntak hennar 
er að mestu leyti til staðar í reglugerðum Sambandsins 
um alkóhól-mælingar á vínum og brenndum drykkjum, 
nánar tiltekið reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) 
nr. 2676/90 frá 17. september 1990 um að ákveða 
aðferðir Bandalagsins við víngreiningu (13) og reglugerð 
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2870/2000 frá 19. 
desember 2000 um tilvísunaraðferðir Bandalagsins fyrir 
greiningu brenndra drykkja (14). Alþjóðlegir staðlar fyrir 
alkóhól-töflur eru þeir sömu og kveðið er á um í tilskipun 
76/766/EBE og þeir mega áfram liggja til grundvallar 
fyrir landsbundna reglusetningu.

5) Í raun verða tækniframfarir og nýsköpun, að því er varðar 
mælitæki sem fjallað er um í þeim tilskipunum sem 
verið er að fella niður, tryggðar, annað hvort með frjálsri 
beitingu alþjóðlegra staðla og Evrópustaðla, sem hafa 
verið þróaðir eða með beitingu ákvæða í landslögum sem 
mæla fyrir um tækniforskriftir á grundvelli slíkra staðla, 
eða í samræmi við meginreglurnar um betri lagasetningu 
með því að bæta inn viðbótarákvæðum í tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2004/22/EB frá 31. mars 2004 
um mælitæki (15).  Enn fremur er frjáls flutningur á innri 
markaðnum, á öllum þeim vörum sem um er að ræða í 
tilskipununum, tryggð með fullnægjandi beitingu 34., 35. 
og 36. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 
og meginreglunni um gagnkvæma viðurkenningu.

6) Samt sem áður, í ljósi þeirrar endurskoðunar, sem fram-
undan er á tilskipun 2004/22/EB, er viðeigandi að ákveða 
dagsetningu fyrir niðurfellingu sjö þessara tilskipana með 
nægilega löngum fyrirvara til þess að gera Evrópuþinginu 
og ráðinu kleift að skoða önnur sjónarmið þegar kemur 
að endurskoðun á tilskipun 2004/22/EB.

7) Tilskipun 71/349/EBE ber að fella úr gildi.

8) Þó að einnig beri að fella niður tilskipanir 71/317/
EBE, 71/347/EBE, 74/148/EBE, 75/33/EBE, 76/765/
EBE, 76/766/EBE og 86/217/EBE eins fljótt og mögulegt 
er, þá skal aðeins fella þær niður eftir mat á því hvort að 
mælitækin sem falla undir gildissvið þessara tilskipana 
skuli falla undir gildissvið tilskipunar 2004/22/EB. Fram-
kvæmdastjórnin skal gera slíkt mat samhliða skýrslu 
sinni um framkvæmd tilskipunar 2004/22/EB. Í tengslum 
við matið skal flýta dagsetningunni, sem ákveðin er 
fyrir niðurfellingu þessara tilskipana, með það í huga að 

(12) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 149.
(13) Stjtíð. EB L 272, 3.10.1990, bls. 1.
(14) Stjtíð. EB L 333, 29.12.2000, bls. 20.
(15) Stjtíð. ESB L 135, 30.4.2004, bls. 1.

tryggja samkvæmni í lagasetningu Sambandsins á sviði 
mælitækja. Í öllum tilvikum skal fella þessar tilskipanir 
úr gildi eigi síðar en 1. desember 2015.

9) Niðurfelling tilskipananna skal ekki leiða til neinna nýrra 
hindrana á frjálsum vöruflutningum eða auka stjórn-
sýslubyrðar.

10) Niðurfelling þessara tilskipana skal ekki hafa áhrif á 
núverandi EB-gerðarviðurkenningar og vottorð um EB-
gerðarviðurkenningu fyrr en gildistími þeirra er útrunn-
inn.

11) Í samræmi við 34. lið samstarfssamnings milli stofnana 
um betri lagasetningu (16) eru aðildarríkin hvött til þess, 
bæði í eigin þágu og í þágu Sambandsins, að taka saman 
og birta sínar eigin töflur sem sýna, eftir því sem unnt er, 
samsvörun milli þessarar tilskipunar og lögleiðingarráð-
stafana þeirra.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 71/349/EBE er felld úr gildi frá og með 1. júlí 2011, 
með fyrirvara um 1. mgr. 6. gr.

2. gr.

Tilskipanir 71/347/EBE, 75/33/EBE, 76/765/EBE, 76/766/
EBE og 86/217/EBE eru felldar úr gildi frá og með  
1. desember 2015, með fyrirvara um 4. gr. og án þess að hafa 
áhrif á 2. mgr. 6. gr.

3. gr.

Tilskipanir 71/317/EBE og 74/148/EBE eru felldar úr gildi frá 
og með 1. desember 2015, með fyrirvara um 4. gr. og án þess 
að hafa áhrif á 3. mgr. 6. gr.

4. gr.

Á grundvelli skýrslna frá aðildarríkjunum skal 
framkvæmdastjórnin, fyrir 30. apríl 2011, meta hvort 
mælitækin, sem falla innan gildissviðs tilskipananna sem um 
getur í 2. og 3. gr., eigi að falla innan gildissviðs tilskipunar 
2004/22/EB og hvort breyta þurfi umbreytingarráðstöfunum 
og dagsetningunni, sem ákveðin er vegna niðurfellingar 
þessara tilskipana, til samræmis við það. Framkvæmdastjórnin 
skal leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið ásamt tillögum 
að nýrri löggjöf þess efnis, ef við á.

(16) Stjtíð. ESB L 321, 31.12.2003, bls. 1.
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5. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 1. gr. eigi síðar en 30. júní 
2011. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta 
þessara ráðstafana.

Þau skulu beita þessum ráðstöfunum frá 1. júlí 2011.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nán-
ari reglur um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að 2. og 3. gr. eigi síðar en 30. 
nóvember 2015. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ráðstafana.

Þau skulu beita þessum ráðstöfunum frá 1. desember 2015.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nán-
ari reglur um slíka tilvísun.

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

6. gr.

1.  EB-frumsannprófanir, sem framkvæmdar eru og kvörð-
unarvottorð sem gefin eru út til 30. júní 2011 samkvæmt til-
skipun 71/349/EBE, skulu gilda áfram.

2.  EB-gerðarviðurkenningar og vottorð um EB-gerðar-
viðurkenningu, sem gefin eru út til 30. nóvember 2015 sam-
kvæmt tilskipunum 71/347/EBE, 75/33/EBE, 76/765/EBE og 
86/217/EBE, skulu gilda áfram.

3.  Vogir sem uppfylla ákvæði tilskipunar 71/317/EBE og 
vogir sem uppfylla ákvæði tilskipunar 74/148/EBE geta þurft 
að gangast undir EB-frumsannprófun í samræmi við 8., 9. og 
10. gr. tilskipunar 2009/34/EB til 30. nóvember 2025.

7. gr.

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

8. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 9. mars 2011.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 forseti forseti

	 J.	BUZEK	 GYŐRI	E.

__________________


