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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,

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

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til rådsdirektiv 80/181/EØF(3) skal Det forente 
kongerike og Irland fastsette en dato for oppheving av de 
unntak som fortsatt anvendes med hensyn til målenheter 
som pint for melk i returflasker samt øl og sider på fat, mile 
på trafikkskilt og i hastighetsangivelser og troy ounce for 
transaksjoner med edelmetaller. Erfaringen har imidlertid 
vist at disse unntakene, på grunn av sin lokale karakter og 
det begrensede antall varer de berører, kan opprettholdes 
uten at det medfører noen ikke-tollbasert handelshindring, 
og det er derfor ikke lenger nødvendig å oppheve dem.

2) Det bør presiseres at virkeområdet for direktiv 80/181/
EØF er i samsvar med målene fastsatt i traktatens 
artikkel 95, og at det ikke er begrenset til noen særskilte 
tiltaksområder i Fellesskapet.

3) I henhold til direktiv 80/181/EØF er det tillatt å bruke 
tilleggsangivelser i tillegg til de legale målenhetene 
som er fastsatt i kapittel I i vedlegget til direktivet, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 114 av 7.5.2009, s. 10, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2011 av 20. mai 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 43 av 28.7.2011, s. 4.

(1) EUT C 120 av 16.5.2008, s. 14.
(2) Europaparlamentets regelverksresolusjon av 29. november 2007 (EUT C 

297 E av 20.11.2008, s. 105), Rådets felles holdning av 18. november 2008 
(EUT C 330 E av 30.12.2008, s. 1) og Europaparlamentets holdning av 
16. desember 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT L 39 av 15.2.1980, s. 40.

inntil 31. desember 2009. For å unngå at det skapes 
hindringer for foretak i Fellesskapet som eksporterer 
til visse tredjestater der det kreves at varer merkes med 
andre målenheter enn dem som er fastsatt i kapittel I, 
bør imidlertid tillatelsen til å bruke tilleggsangivelser 
opprettholdes.

4) Gjennom det nivå av harmonisering av målenheter som 
direktiv 80/181/EØF foreskriver, bidrar direktivet til at 
det indre marked fungerer godt. I den forbindelse bør 
Kommisjonen overvåke markedsutviklingen knyttet 
til nevnte direktiv og gjennomføringen av det, særlig 
med hensyn til mulige hindringer for det indre markeds 
virkemåte og ytterligere harmonisering som kan bli 
nødvendig for å overvinne disse hindringene.

5) Kommisjonen bør innenfor rammen av sine 
handelsforbindelser med tredjestater, herunder i Det 
transatlantiske økonomiske råd, fortsette å arbeide iherdig 
for at varer som er merket bare med enheter som er 
forenlige med Det internasjonale system for målenheter 
(SI), blir akseptert på markedene i tredjestater.

6) Tilleggsangivelser vil også kunne muliggjøre gradvis og 
smidig innføring av nye metriske målenheter som kan bli 
utviklet på internasjonalt plan.

7) I 1995 besluttet Generalkonferansen for mål og vekt å 
fjerne klassen for supplerende SI-enheter som særskilt 
klasse i SI, og å tolke enhetene radian og steradian 
som dimensjonsløse avledede SI-enheter, hvis navn 
og symboler kan, men ikke nødvendigvis må, brukes i 
uttrykk for andre avledede SI-enheter.

8) I 1999 vedtok Generalkonferansen for mål og vekt, 
innenfor rammen av SI, enheten katal, med symbolet 
«kat», som SI-enhet for katalytisk aktivitet. Denne 
nye harmoniserte SI-enheten hadde som formål å sikre 
sammenhengende og ensartet angivelse av målenheter 
innenfor medisin og biokjemi, og dermed fjerne enhver 
risiko for misforståelser som skyldes bruk av ikke-
harmoniserte enheter.
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9) For å fjerne en av de viktigste kildene til den observerte 
variabiliteten mellom ulike framstillinger av vannets 
trippelpunkt vedtok Generalkonferansen for mål og vekt 
i 2007 en note til definisjonen av målenheten kelvin. 
Kelvin defineres som en brøkdel av den termodynamiske 
temperatur for vannets trippelpunkt. Noten gjelder vann 
med en bestemt isotopsammensetning.

10) Ettersom acre ikke lenger brukes ved matrikulering i Det 
forente kongerike og Irland, er det ikke lenger nødvendig 
å ha et unntak for denne målenheten.

11) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle  
avtalen om bedre regelverksutforming(1) oppfordres 
medlemsstatene til, for sin egen del og i Fellesskapets 
interesse, å utarbeide egne tabeller som så langt det er 
mulig, illustrerer sammenhengen mellom dette direktiv 
og innarbeidingstiltakene, og til å offentliggjøre dem.

12) Direktiv 80/181/EF bør derfor endres —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer

I direktiv 80/181/EØF gjøres følgende endringer:

1) Artikkel 1 bokstav b) skal lyde:

«b) enhetene oppregnet i vedleggets kapittel II, men bare i 
de medlemsstater der de var tillatt 21. april 1973,»

2) Artikkel 2 bokstav a) skal lyde:

«a) Forpliktelsene som følger av artikkel 1, gjelder de 
måleinstrumenter som brukes, de målinger som 
foretas, og de størrelsesangivelser som uttrykkes ved 
målenheter.»

3) Artikkel 3 nr. 2 skal lyde:

«2. Tilleggsangivelser tillates brukt.»

(1) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

4) Ny artikkel 6b skal lyde:

«Artikkel 6b

Kommisjonen skal overvåke markedsutviklingen knyttet  
til dette direktiv og gjennomføringen av det med henblikk 
på at det indre marked og internasjonal handel skal fungere 
godt, og skal innen 31. desember 2019 framlegge en rapport 
om denne utviklingen, om nødvendig vedlagt forslag, for 
Europaparlamentet og Rådet.»

5) I vedlegget gjøres følgende endringer:

a) I kapittel I nr. 1.1 skal avsnittet med overskriften 
«Grunnenheten for termodynamisk temperatur» lyde:

«Grunnenheten for termodynamisk temperatur

En kelvin er brøkdelen 1/273,16 av den termodynamiske 
temperatur for vannets trippelpunkt.

Denne definisjonen gjelder vann som har en 
isotopsammensetning definert av følgende 
stoffmengdeforhold: 0,00015576 mol 2H per mol 1H, 
0,0003799 mol 17O per mol 16O og 0,0020052 mol 18 O 
per mol 16O.

(13. CGPM – 1967 – resolusjon 4 og 23. CGPM – 2007 
–  resolusjon 10)»

b) I kapittel I nr. 1.1.1 skal overskriften lyde:

«Spesiell betegnelse for den avledede SI-
temperaturenheten ved angivelse av Celsius-
temperaturer»

c) I kapittel I nr. 1.2 skal overskriften lyde:

«1.2. Avledede SI-enheter»

d) I kapittel I utgår nr. 1.2.1.

e) I kapittel I skal nr. 1.2.2 og 1.2.3 lyde:

«1.2.2.  Allmenn regel for avledede SI-enheter

Enhetene som avledes koherent av SI-grunnenheter, 
skal uttrykkes algebraisk som produktet av potenser av 
SI-grunnenheter med en numerisk faktor lik 1.
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1.2.3.  Avledede SI-enheter med spesielle navn og symboler

Størrelse

Enhet Uttrykt i

Navn Symbol andre SI- 
enheter SI-grunnenheter

Vinkel (planvinkel) radian rad m · m–1

Romvinkel steradian sr m2 · m–2

Frekvens hertz Hz s–1

Kraft newton N m · kg · s–2

Trykk, mekanisk spenning pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2

Energi, arbeid, varmemengde joule J N · m m2 · kg · s–2

Effekt(1), energistrøm watt W J · s–1 m2 · kg · s–3

Elektrisitetsmengde, elektrisk ladning coulomb C s · A

Elektrisk spenning, elektrisk potensial, 
elektromotorisk spenning

volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1

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

Konduktans siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2

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

Magnetisk fluks weber Wb V · s m2 · kg · s–2 · A–1

Magnetisk flukstetthet tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1

Induktans henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2

Lysfluks lumen lm cd · sr cd

Belysningsstyrke lux lx lm · m–2 m–2 · cd

Aktivitet, ioniserende stråling becquerel Bq s–1

Absorbert dose, avsatt energi per masseenhet, 
kerma, indeks for absorbert dose

gray Gy J · kg–1 m2 · s–2

Doseekvivalent sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2

Katalytisk aktivitet katal kat mol · s–1

(1) Spesielle navn på enheten for effekt: navnet voltampere, symbol «VA», for angivelse av tilsynelatende effekt for 
vekselstrøm, og navnet var, symbol «var», for angivelse av reaktiv effekt. Navnet var finnes ikke i CGPMs resolusjoner.

Enheter avledet av SI-grunnenheter kan uttrykkes ved enhetene i kapittel I.

Særlig kan avledede SI-enheter uttrykkes ved bruk av de spesielle navnene og symbolene i 
ovenstående tabell; for eksempel kan SI-enheten for dynamisk viskositet uttrykkes som m–1 · kg · s–1 
eller N · s · m–2 eller Pa · s.».
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f) I tabellen i kapittel II utgår følgende rad:

«Matrikulering av 
fast eiendom

acre 1 ac = 4047 m2 ac»

g) I kapittel II skal siste punktum lyde: «Enhetene i dette 
kapittel kan kombineres innbyrdes eller med enhetene i 
kapittel I for å danne sammensatte enheter».

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2009 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 1. januar 2010.

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de 
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 oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 11. mars 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING A. VONDRA

 President Formann




