
EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den 19. generalkonferanse for vekt og mål (1991) har på internasjonalt plan utvidet listen over prefikser for
SI-enheter som skal brukes for desimale multipler og undermultipler av SI-enheter.

2) Den internasjonale standardiseringsorganisasjon (ISO) har revidert prinsippene og reglene for de størrelser
og enheter som er fastsatt i den internasjonale standarden ISO 31. Reglene for hvordan SI-systemet skal
brukes i praksis er fastsatt i den internasjonale standarden ISO 1 000.

3) Ordlyden i rådsdirektiv 80/181/EØF(4) bør bringes i samsvar med nevnte internasjonale avtaler og
standarder.

4) Visse tredjestater godtar ikke produkter på sine markeder som bare er merket med de legale enhetene fastsatt
ved direktiv 80/181/EØF. For foretak som eksporterer sine produkter til disse statene, vil det føre til ulempe
dersom det ikke lenger er tillatt å anvende tilleggsangivelser etter 31. desember 1999. Tilleggsangivelser som
inneholder enheter som ikke er legale, bør derfor fortsatt tillates etter nevnte dato.

5) Anvendelsen av direktiv 80/181/EØF bør undersøkes på nytt, og det bør treffes egnede tiltak med henblikk
på anvendelse av et verdensomspennende system. Framgangsmåten omhandlet i artikkel 18 i rådsdirektiv
71/316/EØF(5) skal anvendes der det er hensiktsmessig –

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 80/181/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 3 nr. 2 endres «31. desember 1999» til «31. desember 2009».

2) Ny artikkel 6a skal lyde:

«Artikkel 6a

Spørsmål om anvendelsen av dette direktiv, og særlig spørsmålet om tilleggsangivelser, skal undersøkes
nærmere, og om nødvendig skal det treffes tiltak etter framgangsmåten omhandlet i artikkel 18 i rådsdirektiv
71/316/EØF(*). 
_____________
(*) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.»
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 99/103/EF

av 24. januar 2000

om endring av rådsdirektiv 80/181/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om målenheter(*)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 34 av 9.2.2000, s. 17, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 11/2001 av 28. februar 2001
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 22 av 26.4.2001, s. 4.

(1) EFT C 89 av 30.3.1999, s. 8.
(2) EFT C 169 av 16.6 1999, s. 1.
(3) Uttalelse avgitt 15. desember 1999 (ennå ikke offentliggjort i EFT). Rådsbeslutning av 16. desember 1999.
(4) EFT L 39 av 15.2 1980, s. 40. Direktivet sist endret ved direktiv 89/617/EØF (EFT L 357 av 7.12.1989, s. 28).
(5) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.
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3) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) I kapittel I punkt 1.1.1 skal teksten under tabellen lyde:

«Celsius-temperatur t er lik differansen t = T - T0 mellom to termodynamiske temperaturer T og T0, der
T0 = 273,15 K. Et temperaturintervall eller en temperaturdifferanse kan uttrykkes enten i kelvin eller i
grader Celsius. Grunnenheten grader Celsius er lik grunnenheten kelvin.»

b) Definisjonene av de supplerende SI-enhetene under tabellen i punkt 1.2.1 skal lyde:

«Enhet for planvinkel

En radian er den vinkel som mellom to radier i en sirkel avgrenser en bue av sirkelens omkrets med en
lengde lik radien.

(Internasjonal standard ISO 31 – I, 1992)

Enhet for romvinkel

En steradian er den romvinkel som i en kjegle med toppunkt i en kules sentrum avgrenser et areal av
kuleoverflaten som er lik et kvadrat med sidekanter lik kuleradien.

(Internasjonal standard ISO 31 — I, 1992).»

c) Tabellen i punkt 1.3 skal lyde:

«Multiplum Prefiks Symbol Multiplum Prefiks Symbol

1024 yotta Y 10-1 deci d
1021 zetta Z 10-2 centi c
1018 exa E 10-3 milli m
1015 peta P 10-6 mikro �

1012 tera T 10-9 nano n
109 giga G 10-12 piko p
106 mega M 10-15 femto f
103 kilo k 10-18 atto a
102 hekto h 10-21 zepto z
101 deka da 10-24 yokto y»

d) Punkt 3 skal lyde:

«3. ENHETER SOM ANVENDES INNENFOR SI-SYSTEMET, OG DER VERDIEN AV ENHETENE
BESTEMMES EKSPERIMENTELT

Størrelse
Enhet

Navn Symbol Definisjon

Energi Elektronvolt eV Elektronvolt er den kinetiske energi som et 
elektron opptar ved å gjennomløpe en potensial-
differanse på 1 volt i tomt rom.

Masse Atommasse-enhet u Atommasseenheten er lik 1/12 av massen av et 
atom av nukliden 12C.

NB: Prefiksene og symbolene oppført under punkt 1.3 kan også anvendes sammen med de to enhetene oppført her og deres

symboler.»

15.11.2001 Nr. 57/157EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende



Artikkel 2

Medlemsstatene skal innen 9. februar 2001 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

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. 

Artikkel 3

Med forbehold for direktiv 80/181/EØF skal medlemsstatene etter 31. desember 1999 tillate eller fortsette å tillate
anvendelse av tilleggsangivelser som omhandlet i artikkel 3 i nevnte direktiv.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 24. januar 2000. 

For Europaparlamentet For Rådet

N. FONTAINE J. GAMA

President Formann
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