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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2009/34/EF

av 23. april 2009

om felles bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder for metrologisk kontroll

(Omarbeiding) (*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EURO-
PEISKE 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) Rådsdirektiv 71/316/EØF av 26. juli 1971 om tilnærming 
av medlemsstatenes lovgivning med hensyn til felles 
bestemmelser om både måleinstrumenter og metoder 
for metrologisk kontroll(3) er blitt betydelig endret flere 
ganger(4). Ettersom det skal gjøres ytterligere endringer, 
bør direktivet av klarhetshensyn omarbeides.

2) I hver medlemsstat fastsettes måleinstrumentenes  
tekniske egenskaper og metodene for metrologisk kontroll 
av ufravikelige bestemmelser. Disse kravene er forskjellige 
fra en medlemsstat til en annen. Disse forskjellene hindrer 
handelen og kan skape ulike konkurransevilkår innenfor 
Fellesskapet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 28.4.2009, s. 7, 
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) Uttalelse av 22. oktober 2008 (ennå ikke offentliggjort i EUT).
(2) Europaparlaments- og rådsuttalelse av 4. desember 2008 (ennå ikke 

offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 23. mars 2009.
(3) EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1.
(4) Se vedlegg III del A.

3) Et av målene med kontroller i hver medlemsstat er å sikre 
at de mengder som leveres til kundene, svarer til den 
betalte prisen. Derfor bør ikke målet med dette direktiv 
være å avskaffe disse kontrollene, men å fjerne ulikheter 
mellom regler dersom de utgjør en hindring for handelen.

4) Disse hindringene for det indre markeds virkemåte kan 
reduseres og fjernes dersom de samme krav gjelder i alle 
medlemsstater, og kravene kan i utgangspunktet utfylle 
gjeldende nasjonale bestemmelser og senere erstatte disse 
bestemmelsene når de nødvendige vilkårene er til stede.

5) Selv i den tiden de eksisterer sammen med nasjonale 
bestemmelser, vil Fellesskapets krav gjøre det mulig for 
foretak å framstille produkter som har ensartede tekniske 
egenskaper og derfor kan markedsføres og brukes i hele 
Fellesskapet etter at de har vært gjennom EF-kontroller.

6) Fellesskapets tekniske krav til utførelse og funksjon bør 
sikre at instrumentene til enhver tid gir målinger som er 
tilstrekkelig nøyaktige for deres bruksområde.

7) Medlemsstatene bekrefter normalt at disse tekniske  
kravene er oppfylt, før måleinstrumenter bringes i 
omsetning eller brukes for første gang, eventuelt også 
når de er i bruk, og slik bekreftelse gis særlig ved 
typegodkjenning og verifisering. For å oppnå fri omsetning 
av disse instrumentene i Fellesskapet er det også 
nødvendig å sikre gjensidig godkjenning av kontroller 
i medlemsstatene og å opprette egnede framgangsmåter 
for EF-typegodkjenning og EF-førstegangsverifisering 
for dette formål samt EF-metoder for metrologisk 
kontroll i samsvar med dette direktiv og med de relevante 
særdirektiver.
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8) Symboler eller merker på et måleinstrument eller et 
produkt som viser at det har gjennomgått de nødvendige 
kontroller, angir at dette instrumentet eller produktet 
oppfyller Fellesskapets gjeldende tekniske krav, og at 
det er unødvendig å gjenta de kontroller som allerede er 
utført, når instrumentet eller produktet er importert eller 
tatt i bruk.

9) Nasjonale metrologiske regler dekker tallrike 
kategorier måleinstrumenter og produkter. Ved dette 
direktiv fastsettes alminnelige bestemmelser, særlig 
om framgangsmåter for EF-typegodkjenning og EF-
førstegangsverifisering, samt om EF-metoder for 
metrologisk kontroll. Gjennomføringsdirektiver som 
dekker de forskjellige kategorier av instrumenter og 
produkter, vil fastsette kravene til teknisk utforming, 
funksjon og nøyaktighet, kontrollmetoder og eventuelt 
på hvilke vilkår Fellesskapets tekniske krav skal erstatte 
gjeldende nasjonale bestemmelser.

10) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(5).

11) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å endre 
vedlegg I og II til dette direktiv og vedleggene til sær-
direktivene. Ettersom disse tiltakene er allmenne og har 
som formål å endre ikke-grunnleggende bestemmelser 
i dette direktiv og i særdirektivene, bør de vedtas etter 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll 
fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF.

12) De nye bestemmelsene som innføres i dette direktiv, 
gjelder bare komitéframgangsmåter. Det er derfor ikke 
nødvendig at de innarbeides i medlemsstatene.

13) Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes plikter 
med hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal 
lovgivning av direktivene som er angitt i del B i vedlegg 
III —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

KAPITTEL I

GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER

Artikkel 1

1. Dette direktiv får anvendelse på:

(5) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.

a) instrumenter som definert i nr. 2,

b) målenheter, harmonisering av metoder for måling og 
metrologisk kontroll og eventuelt midlene som kreves for 
anvendelse av slike metoder,

c) fastsettelse av, målemetoder for og metrologisk kontroll 
samt merking av mengder når det gjelder ferdigpakkede 
varer.

2. I dette direktiv menes med «instrumenter» måle-
instrumenter, deler av disse måleinstrumentene samt tilleggs-
innretninger og måleutstyr.

3. Medlemsstatene kan ikke på grunnlag av dette direktiv 
med tilhørende særdirektiver hindre, forby eller begrense 
markedsføring og/eller ibruktaking av et instrument eller et 
produkt beskrevet i nr. 1 dersom instrumentet eller produktet 
bærer EF-merker og/eller -symboler i samsvar med vilkårene 
fastsatt i dette direktiv og i særdirektivene som gjelder for 
vedkommende instrument eller produkt.

4. Medlemsstatene skal tillegge EF-typegodkjenning og EF-
førstegangsverifisering samme betydning som de tilsvarende 
nasjonale tiltak.

5. I særdirektivene om emnene omhandlet i nr. 1 skal særlig 
følgende angis:

—	 måleprosedyrer for, egenskaper ved og tekniske krav 
til utførelse og funksjon når det gjelder instrumentene 
omhandlet i nr. 1 bokstav a),

—	 kravene i forbindelse med nr. 1 bokstav b) og c).

6. I særdirektivene kan datoen da de eksisterende nasjonale 
bestemmelser skal erstattes av felleskapsbestemmelser, 
fastsettes.

KAPITTEL II

EF-TYPEGODKJENNING

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal gi EF-typegodkjenning i samsvar 
med bestemmelsene i dette direktiv og i særdirektivene.
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2. EF-typegodkjenning av instrumenter gir adgang til EF-
førstegangsverifisering og, når EF-førstegangsverifisering ikke 
kreves, tillatelse til å bringe dem i omsetning og/eller ta dem 
i bruk. Dersom særdirektivet eller særdirektivene som gjelder 
for en kategori av instrumenter, unntar denne kategorien fra 
EF-typegodkjenning, skal instrumentene i denne kategorien ha 
direkte adgang til EF-førstegangsverifisering.

3. Dersom deres kontrollutstyr tillater det, skal medlems-
statene gi EF-typegodkjenning for hvert instrument som 
oppfyller kravene fastsatt i dette direktiv og i de særdirektiver 
som gjelder for vedkommende instrument.

4. En søknad om EF-typegodkjenning kan inngis bare av 
produsenten eller dennes representant etablert i Fellesskapet. 
For ett og samme instrument kan søknad inngis bare i én 
medlemsstat.

5. En medlemsstat som har gitt EF-typegodkjenning, skal 
treffe de nødvendige tiltak for å sikre at den holdes underrettet 
om alle endringer av eller tillegg til den godkjente typen. Den 
skal underrette de andre medlemsstatene om slike endringer.

Endringer av eller tillegg til en godkjent type skal underkastes 
en ytterligere EF-typegodkjenning av den medlemsstaten som 
gav EF-typegodkjenningen, dersom slike endringer påvirker 
eller kan påvirke måleresultater eller de foreskrevne vilkår for 
bruk av instrumentet.

Når det gjelder en endret type, skal det imidlertid gis en ny 
EF-typegodkjenning i stedet for et tillegg til det opprinnelige 
EF-typegodkjenningsdokumentet dersom typen endres etter at 
bestemmelsene i dette direktiv eller i vedkommende særdirektiv 
er blitt endret eller tilpasset på en slik måte at den endrede typen 
kan godkjennes bare i henhold til de nye bestemmelsene.

Artikkel 3

Når EF-typegodkjenning gis for tilleggsinnretninger, skal 
følgende angis i godkjenningen:

a) de instrumenttyper som disse innretningene kan tilknyttes 
eller innbygges i,

b) de alminnelige vilkår for den samlede funksjon av de 
instrumenter som tilleggsinnretningene er godkjent for.

Artikkel 4

Når et instrument med tilfredsstillende resultat har gjennomgått 
undersøkelsen i forbindelse med EF-typegodkjenningen fastsatt 
i dette direktiv og i de særdirektiver som gjelder for instrumentet, 
skal den medlemsstaten som utførte undersøkelsen, utstede et 
EF-typegodkjenningsdokument.

Medlemsstaten skal sende dokumentet til søkeren.

Søkeren skal i de tilfeller som er omhandlet i artikkel 11 eller i 
et særdirektiv, og kan i alle andre tilfeller påføre eller få påført 
hvert instrument som er i samsvar med den godkjente typen, 
EF-godkjenningsmerket angitt i dokumentet.

Artikkel 5

1. EF-typegodkjenningen gjelder i ti år. Den kan forlenges 
for ti år om gangen. Antall instrumenter som kan framstilles i 
samsvar med den godkjente typen, skal ikke være begrenset.

EF-typegodkjenninger gitt på grunnlag av bestemmelsene i dette 
direktiv og i et særdirektiv kan ikke forlenges etter den dato en 
endring eller tilpasning av disse fellesskapsbestemmelsene har 
trådt i kraft, når slike EF-typegodkjenninger ikke kunne ha vært 
gitt på grunnlag av disse nye bestemmelsene.

Dersom EF-typegodkjenningen ikke forlenges, gjelder den 
likevel fortsatt for instrumenter som allerede er i bruk.

2. Dersom det tas i bruk nye teknikker som ikke er omhandlet 
i et særdirektiv, kan en begrenset EF-typegodkjenning gis etter 
forutgående samråd med de andre medlemsstatene.

Den kan inneholde følgende restriksjoner:

a) en begrensning av antall instrumenter som kan omfattes av 
godkjenningen,

b) en plikt til å underrette vedkommende myndigheter om 
installasjonsstedene,

c) en begrensning av bruken,

d) særlige begrensninger med hensyn til den anvendte 
teknikken.
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Den kan imidlertid gis bare dersom:

a) særdirektivet som gjelder for vedkommende kategori av 
instrumenter, har trådt i kraft,

b) største tillatte målefeil fastsatt i særdirektivene ikke er 
overskredet.

Gyldighetstiden for en slik godkjenning skal være høyst to år. 
Den kan forlenges med høyst tre år.

3. Medlemsstaten som har gitt den begrensede EF-
typegodkjenningen nevnt i nr. 2, skal så snart den anser at en  
ny teknikk har vist seg tilfredsstillende, søke om tilpasning til 
den tekniske utvikling av vedlegg I og II til dette direktiv dersom 
det er relevant, og av særdirektivene, etter framgangsmåten 
nevnt i artikkel 17 nr. 2.

Artikkel 6

Dersom det ikke kreves EF-typegodkjenning av en kategori 
av instrumenter som oppfyller kravene i et særdirektiv, kan 
produsenten på eget ansvar påføre instrumentene i denne 
kategorien det særlige merket beskrevet i vedlegg I nr. 3.3.

Artikkel 7

1. Medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning, kan 
tilbakekalle den:

a) dersom de instrumentene som godkjenningen omfattet, 
ikke er i samsvar med den godkjente typen eller med 
bestemmelsene i det relevante særdirektiv,

b) dersom de metrologiske kravene angitt i godkjennings-
dokumentet eller bestemmelsene i artikkel 5 nr. 2 ikke er 
overholdt,

c) dersom den konstaterer at godkjenningen er gitt urett-
messig.

2. Medlemsstaten som har gitt EF-typegodkjenning, skal 
tilbakekalle den dersom instrumentene som typegodkjenningen 
omfatter, under bruk viser en mangel av allmenn karakter som 
gjør dem uegnet til sitt formål.

3. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-type- 
godkjenning, blir underrettet av en annen medlemsstat om at et 

av forholdene omhandlet i nr. 1 og 2 foreligger, skal den også 
treffe de tiltak som er fastsatt i nevnte numre, etter samråd med 
den andre medlemsstaten.

4. Den medlemsstaten som har konstatert at forholdet nevnt 
i nr. 2 har oppstått, kan midlertidig forby markedsføring og 
ibruktaking av de berørte instrumentene.

Den skal umiddelbart underrette de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen og oppgi grunnene for sin beslutning.

Samme framgangsmåte får anvendelse i tilfellene nevnt i nr. 1 
for instrumenter som er unntatt fra EF-førstegangsverifisering, 
dersom produsenten etter varsel ikke bringer instrumentene 
i samsvar med den godkjente typen eller med kravene i det 
relevante særdirektiv.

5. Dersom medlemsstaten som har gitt EF-typegod-
kjenningen, bestrider at forholdet nevnt i nr. 2 som den er blitt 
underrettet om, har oppstått, eller bestrider at tiltak truffet i 
henhold til nr. 4 er berettiget, skal de berørte medlemsstatene 
forsøke å løse tvisten.

Kommisjonen skal holdes underrettet. Den skal om nødvendig 
få i stand passende samråd for å komme fram til en løsning.

KAPITTEL III

EF-FØRSTEGANGSVERIFISERING

Artikkel 8

1. EF-førstegangsverifisering består i undersøkelse av et 
nytt eller ombygd instrument og bekreftelse av dets samsvar 
med den godkjente typen og/eller med kravene i dette direktiv 
og i særdirektivene som gjelder for vedkommende instrument. 
Den attesteres med merket for EF-førstegangsverifisering.

2. EF-førstegangsverifisering av instrumenter kan i de 
tilfeller som er angitt i særdirektivene, og i samsvar med de 
vedtatte framgangsmåtene, utføres ved en annen metode enn 
verifisering av enkelteksemplarer.
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3. Dersom deres kontrollutstyr tillater det, skal medlems-
statene utføre EF-førstegangsverifisering av instrumenter som 
oppgis å ha de måleegenskaper og å oppfylle de tekniske krav 
til utførelse og funksjon som er fastsatt i det særdirektivet som 
gjelder for denne kategorien av instrumenter.

4. Når det gjelder instrumenter som bærer merket for EF-
førstegangsverifisering, gjelder medlemsstatenes forpliktelse i 
henhold til artikkel 1 nr. 3 til utgangen av året etter det året da 
merket for EF-førstegangsverifisering ble påført, med mindre 
en lengre periode er fastsatt i særdirektivene.

Artikkel 9

1. Når et instrument innleveres til EF-førstegangsverifisering, 
skal medlemsstaten som utfører undersøkelsen, fastslå:

a) om instrumentet tilhører en kategori som er unntatt fra 
EF-typegodkjenning, og i så fall om det oppfyller de 
tekniske konstruksjons- og funksjonskravene fastsatt i 
særdirektivene som gjelder for instrumentet,

b) om instrumentet har fått EF-typegodkjenning, og i så fall 
om det er i samsvar med den godkjente typen og med de 
særdirektiver som gjelder for instrumentet, og som var i kraft 
på datoen for utstedelse av denne EF-typegodkjenningen.

2. Undersøkelsen som utføres ved EF-førstegangsverifisering, 
skal i samsvar med særdirektivene omfatte særlig:

a) de metrologiske egenskapene,

b) største tillatte målefeil,

c) konstruksjonen, i den grad den sikrer at måleegenskapene 
ikke forringes i betydelig grad under normale bruksforhold,

d) tilstedeværelse av de foreskrevne påskrifter og stempel skilt 
eller et sted for påføring av merkene for EF-førstegangs-
verifisering.

Artikkel 10

Når et instrument har gjennomgått EF-førstegangsverifisering 
med tilfredsstillende resultat i samsvar med kravene i dette 
direktiv og i særdirektivene, skal det under den berørte 
medlemsstats ansvar påføres merket for EF-delverifisering eller 
endelig EF-verifisering beskrevet i vedlegg II nr. 3, i samsvar 
med reglene i nevnte nummer.

Artikkel 11

Når EF-førstegangsverifisering ikke kreves for en kategori 
av instrumenter som oppfyller kravene i et særdirektiv, 
skal produsenten på eget ansvar påføre instrumentene i den 
kategorien det særlige merket beskrevet i vedlegg I nr. 3.4.

KAPITTEL IV

FELLES BESTEMMELSER OM 
EF-TYPEGODKJENNING OG EF-
FØRSTEGANGSVERIFISERING

Artikkel 12

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å hindre 
at det på instrumenter brukes merker eller påskrifter som kan 
forveksles med EF-symboler eller -merker.

Artikkel 13

Hver medlemsstat skal underrette de andre medlemsstatene 
og Kommisjonen om de instanser, organer og institusjoner 
som er behørig bemyndiget til å utføre undersøkelsene 
fastsatt i dette direktiv og i særdirektivene, og til å utstede 
EF-typegodkjenningsdokumentene og påføre merkene for EF-
førstegangsverifisering.

Artikkel 14

Medlemsstatene kan kreve at de foreskrevne påskriftene 
utferdiges på deres offisielle språk.

KAPITTEL V

KONTROLL AV INSTRUMENTER I BRUK

Artikkel 15

Kravene til kontroll av instrumenter i bruk som bærer EF-
symboler eller -merker, særlig største tillatte målefeil under 
bruk, skal angis i særdirektivene. Dersom det i nasjonale 
bestemmelser om instrumenter som ikke bærer EF-symboler 
eller -merker, er fastsatt mindre strenge krav, kan disse legges 
til grunn ved kontrollen.
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KAPITTEL VI

TILPASNING AV DIREKTIVE TIL DEN TEKNISKE 
UTVIKLING

Artikkel 16

De endringer som er nødvendige for å tilpasse vedlegg I og II til 
dette direktiv og vedleggene til særdirektivene nevnt i artikkel 1 
til den tekniske utvikling, skal vedtas av Kommisjonen. Disse 
tiltakene, som har som formål å endre ikke-grunnleggende 
bestemmelser i dette direktiv og i særdirektivene, bør vedtas 
etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt 
i artikkel 17 nr. 2.

Denne framgangsmåten skal imidlertid ikke anvendes på 
kapittelet om britiske målenheter i vedlegget til direktivet om 
målenheter, og heller ikke på de vedleggene til direktivene 
om ferdigpakkede varer som omhandler mengdeområder for 
ferdigpakkede varer.

Artikkel 17

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for tilpasning til 
den tekniske utvikling av direktivene nevnt i artikkel 16.

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som 
det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

KAPITTEL VII

SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 18

Enhver beslutning om å nekte å gi eller nekte å forlenge EF-
typegodkjenning, å tilbakekalle slik godkjenning, å nekte å 
utføre EF-førstegangsverifisering eller å forby markedsføring 
eller ibruktaking som treffes i henhold til de bestemmelser 
som er vedtatt som et ledd i gjennomføringen av dette 
direktiv og særdirektivene som gjelder for vedkommende 

instrumenter, skal være utførlig begrunnet. Slike beslutninger 
skal meddeles den berørte part, som samtidig skal underrettes 
om den klageadgang vedkommende har i henhold til gjeldende 
lovgivning i medlemsstatene, og om fristene for slik klage.

Artikkel 19

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de 
viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 20

Direktiv 71/316/EØF, endret ved rettsaktene oppført i 
vedlegg III del A, oppheves, uten at det berører medlemsstatenes 
forpliktelser i forbindelse med fristene for innarbeiding i 
nasjonal lovgivning og anvendelse av direktivene i vedlegg III 
del B.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som 
henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammen-
ligningstabellen i vedlegg IV.

Artikkel 21

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

Artikkel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 23. april 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 H.-G. PÖTTERING P. NEČAS

 President Formann
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VEDLEGG I

EF-TYPEGODKJENNING

1. Søknad om EF-typegodkjenning

1.1. Søknaden og korrespondansen i denne forbindelse skal utferdiges på et offisielt språk i samsvar med 
lovgivningen i den medlemsstaten der søknaden inngis. Medlemsstaten har rett til å kreve at de vedlagte 
dokumentene også utferdiges på samme offisielle språk.

Søkeren skal samtidig sende en kopi av sin søknad til alle medlemsstatene.

1.2. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

a) navnet og adressen til produsenten eller firmaet, eller til dennes representant eller til søkeren,

b) instrumentkategorien,

c) tiltenkt bruk,

d) måleegenskaper,

e) eventuell handelsbetegnelse eller type.

1.3. De nødvendige dokumenter for vurdering av søknaden skal vedlegges i to eksemplarer, særlig følgende:

1.3.1. en beskrivelse av:

a) instrumentets konstruksjon og funksjon,

b) sikkerhetsinnretninger som sikrer korrekt funksjon,

c) innretninger for regulering og justering,

d) tiltenkte steder for:

– verifiseringsmerker,

– eventuelle forseglingsmerker,

1.3.2. monteringstegninger av hele instrumentet og om nødvendig detaljerte tegninger av viktige komponenter,

1.3.3. en skjematisk tegning som viser driftsprinsippene, og om nødvendig et fotografi.

1.4. Søknaden skal eventuelt følges av dokumenter som gjelder nasjonal godkjenning som allerede er gitt.

2. Undersøkelse med sikte på EF-typegodkjenning

2.1. Undersøkelsen skal omfatte:

2.1.1. en gjennomgåelse av dokumentene og en undersøkelse av typens måleegenskaper i den metrologiske 
tjenestens laboratorier, i godkjente laboratorier eller på produksjons-, leverings- eller installasjonsstedet,

2.1.2. dersom typens måleegenskaper er kjent i detalj, bare en gjennomgåelse av de framlagte dokumentene.

2.2. Undersøkelsen skal omfatte hele instrumentets funksjon under normale bruksforhold. Under slike forhold må 
instrumentet beholde de måleegenskaper som kreves.
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2.3. Art og omfang av undersøkelsen nevnt i nr. 2.1 kan fastsettes i særdirektiver.

2.4. Den metrologiske tjenesten kan kreve at søkeren stiller til dens rådighet standarder og egnede ressurser i form 
av materiale og hjelpepersonale som er nødvendig for å utføre godkjenningsprøvingen.

3. EF-typegodkjenningsdokument og godkjenningsmerke

3.1. Dokumentet skal inneholde resultatene av undersøkelsen av typen samt de øvrige krav som må oppfylles. Det 
skal følges av beskrivelser, tegninger og diagrammer som er nødvendige for å identifisere typen og forklare 

dens funksjon. Godkjenningsmerket fastsatt i artikkel 4 har form av en stilisert bokstav ε og inneholder:

– i den øvre delen blokkbokstaven(e) som identifiserer medlemsstaten som har gitt godkjenningen (B for 
Belgia, BG for Bulgaria, CZ for Den tsjekkiske republikk, DK for Danmark, D for Tyskland, EST for 
Estland, IRL for Irland, EL for Hellas, E for Spania, F for Frankrike, I for Italia, CY for Kypros, LV for 
Latvia, LT for Litauen, L for Luxembourg, H for Ungarn, M for Malta, NL for Nederland, A for Østerrike, 
PL for Polen, P for Portugal, RO for Romania, SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for 
Sverige, UK for Det forente kongerike), og de to siste sifrene i godkjenningsåret,

– i den nedre delen en betegnelse som fastsettes av den metrologiske tjenesten som har gitt godkjenningen 
(identifikasjonsnummer).

Et eksempel på dette godkjenningsmerket er vist i nr. 6.1.

3.2. Ved en begrenset EF-typegodkjenning skal bokstaven P med samme størrelse som den stiliserte bokstaven ε 
plasseres foran denne.

Et eksempel på dette merket for begrenset godkjenning er vist i nr. 6.2.

3.3. Merket nevnt i artikkel 6 er det samme som EF-godkjenningsmerket, bortsett fra at den stiliserte bokstaven ε 
er speilvendt symmetrisk om en vertikal akse, og bærer ingen annen indikasjon med mindre annet er fastsatt i 
særdirektivene.

Et eksempel på dette merket er vist i nr. 6.3.

3.4. Merket nevnt i artikkel 11 er det samme som EF-godkjenningsmerket i en sekskant.

Et eksempel på dette merket er vist i nr. 6.4.

3.5. Merkene som er nevnt i nr. 3.1-3.4, og som påføres av produsenten i samsvar med bestemmelsene i dette 
direktiv, skal plasseres på et synlig sted på hvert instrument og alt hjelpeutstyr som innleveres for verifisering, 
og skal være leselige og uutslettelige. Dersom det er teknisk vanskelig å påføre merkene, kan unntak fastsettes 
i særdirektiver eller gis etter avtale mellom medlemsstatenes metrologiske tjenester.

4. Deponering av et prøveinstrument

I tilfellene nevnt i særdirektivene kan den tjenesten som har gitt godkjenningen, anmode om deponering av 
det prøveinstrumentet som det er gitt godkjenning for, dersom den anser dette for nødvendig. I stedet for dette 
prøveinstrumentet kan tjenesten tillate deponering av deler av instrumentet eller av modeller eller tegninger, og skal 

i så fall angi dette i EF-typegodkjenningsdokumentet.

5. Kunngjøring av godkjenning

5.1. Samtidig med at den berørte part underrettes, skal det sendes kopier av EF-typegodkjenningsdokumentet 
til Kommisjonen og de øvrige medlemsstatene, som også på anmodning kan få kopier av rapportene fra de 
metrologiske undersøkelsene.

5.2. Tilbakekalling av EF-typegodkjenninger og andre meldinger om omfanget og gyldigheten av EF-
typegodkjenninger skal også kunngjøres etter framgangsmåten nevnt i nr. 5.1.

5.3. En medlemsstat som nekter å gi EF-typegodkjenning, skal underrette de andre medlemsstatene og 
Kommisjonen om dette.
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6. Merker for EF-typegodkjenning

6.1. Merke for EF-typegodkjenning

Eksempel:
EF-typegodkjenning gitt av Tysklands metrologiske 

tjeneste i 1971 (se nr. 3.1 første strekpunkt). 

Identifikasjonsnummer for EF-typegodkjenningen (se 
nr. 3.1 annet strekpunkt).

6.2. Merke for begrenset EF-typegodkjenning (se nr. 3.2)

Eksempel:
Begrenset EF-typegodkjenning gitt av Tysklands 
metrologiske tjeneste i 1971.

Identifikasjonsnummer for den begrensede EF-
typegodkjenningen.

6.3. Merke for unntak fra EF-typegodkjenning (se nr. 3.3)

Eksempel:

6.4. Merke for EF-typegodkjenning for instrumenter som er unntatt fra EF-førstegangsverifisering (se nr. 3.4)

Eksempel:
EF-typegodkjenning gitt av Tysklands metrologiske 
tjeneste i 1971.

Identifikasjonsnummer for EF-typegodkjenningen.
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VEDLEGG II

EF-FØRSTEGANGSVERIFISERING

1. Allment

1.1. EF-førstegangsverifiseringen kan utføres i ett eller flere trinn (normalt to).

1.2. Med forbehold for bestemmelsene i særdirektivene skal:

1.2.1. EF-førstegangsverifiseringen utføres i ett trinn for instrumenter som utgjør en enhet når de forlater 
fabrikken, det vil si instrumenter som i prinsippet kan overføres til installasjonsstedet uten først å tas 
fra hverandre,

1.2.2. EF-førstegangsverifiseringen utføres i to eller flere trinn for instrumenter som for å fungere korrekt er 
avhengige av installasjons- eller bruksforholdene,

1.2.3. første trinn i verifiseringen særlig sikre at instrumentet er i samsvar med den EF-godkjente typen eller, 
når det gjelder instrumenter som er unntatt fra typegodkjenning, med de gjeldende krav.

2. Sted for EF-førstegangsverifisering

2.1. Dersom det i særdirektivene ikke er angitt hvor verifisering skal finne sted, skal instrumenter som skal 
verifiseres i bare ett trinn, verifiseres på det stedet som vedkommende metrologiske tjeneste velger.

2.2. Instrumenter som skal verifiseres i to eller flere trinn, skal verifiseres av den lokale vedkommende metrologiske 
tjeneste.

2.2.1. Siste trinn i verifiseringen skal utføres på installasjonsstedet.

2.2.2. De andre trinnene i verifiseringen skal utføres som fastsatt i nr. 2.1.

2.3. Særlig når verifisering finner sted utenfor verifiseringskontoret, kan den metrologiske tjenesten som utfører 
verifiseringen, kreve at søkeren:

– stiller til dens rådighet standarder og egnede ressurser i form av materiale og hjelpepersonale som er 
nødvendig for å utføre verifiseringen,

– framlegger en kopi av EF-typegodkjenningsdokumentet.

3. Merker for EF-førstegangsverifisering

3.1. Beskrivelse av merker for EF-førstegangsverifisering

3.1.1. Med forbehold for bestemmelsene i særdirektivene skal merker for EF-førstegangsverifisering som 
påføres i samsvar med nr. 3.3, være som følger:

3.1.1.1. Merket for endelig EF-verifisering skal bestå av to stempler:

a) Det første stempelet skal bestå av en bokstav «e» som inneholder:

– i den øvre halvdelen blokkbokstaven eller blokkbokstavene som identifiserer 
medlemsstaten der førstegangsverifiseringen finner sted (B for Belgia, BG for 
Bulgaria, CZ for Den tsjekkiske republikk, DK for Danmark, D for Tyskland, EST for 
Estland, IRL for Irland, EL for Hellas, E for Spania, F for Frankrike, I for Italia, CY for 
Kypros, LV for Latvia, LT for Litauen, L for Luxembourg, H for Ungarn, M for Malta, 
NL for Nederland, A for Østerrike, PL for Polen, P for Portugal, RO for Romania, 
SI for Slovenia, SK for Slovakia, FI for Finland, S for Sverige, UK for Det forente 
kongerike), om nødvendig sammen med ett eller to sifre som identifiserer en territoriell 
eller administrativ underavdeling,
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– i den nedre halvdelen identifikasjonsnummeret til verifiseringsagenten eller -kontoret.

b) Det andre stempelet skal bestå av de to siste sifrene i verifiseringsåret i en sekskant.

3.1.1.2. Merket for EF-delverifisering skal bestå av bare det første stempelet. Det skal også tjene som 
forseglingsmerke.

3.2. Merkenes form og størrelse

3.2.1. Vedlagte tegninger viser formen, størrelsen og omrisset på bokstavene og tallene for merkene for 
EF-førstegangsverifisering som fastsatt i nr. 3.1; de første to tegningene viser de enkelte delene av 
stempelet, og den tredje er et eksempel på et stempel. Størrelsene vist på tegningene er relative verdier; 
de framkommer som en funksjon av diameteren på sirkelen som omgir henholdsvis bokstaven «e» og 
sekskanten.

Den faktiske diameteren på sirklene som omgir merkene, er 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm og 12,5 mm.

3.2.2. Medlemsstatenes metrologiske tjenester skal gjensidig utveksle originaltegningene av merkene for EF-
førstegangsverifisering, i samsvar med modellene på de vedlagte tegningene.

3.3. Påføring av merkene

3.3.1. Merket for endelig EF-verifisering skal påføres instrumentet på det stedet som er avsatt for dette, når 
instrumentet er fullt ut verifisert og ansett for å være i samsvar med EF-kravene.

3.3.2. Merket for EF-delverifisering skal påføres:

3.3.2.1. når verifiseringen utføres i flere trinn, det instrumentet eller den del av et instrument som 
oppfyller vilkårene som er fastsatt for andre operasjoner enn dem på installasjonsstedet, på 
samme sted som stempelskiltet, eller på et annet sted fastsatt i særdirektivene,

3.3.2.2. som forseglingsmerke i alle tilfeller, på stedene fastsatt i særdirektivene.
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VEDLEGG III

DEL A

Opphevet direktiv med liste over endringer

(som nevnt i artikkel 20)

Rådsdirektiv 71/316/EØF
(EFT L 202 av 6.9.1971, s. 1)

Punkt X.12 i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1972
(EFT L 73 av 27.3.1972, s. 118)

Rådsdirektiv 72/427/EØF
(EFT L 291 av 28.12.1972, s. 156)

Punkt X.A i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1979
(EFT L 291 av 19.11.1979, s. 108)

Rådsdirektiv 83/575/EØF
(EFT L 332 av 28.11.1983, s. 43)

Punkt IX.A.7 i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1985
(EFT L 302 av 15.11.1985, s. 212)

Rådsdirektiv 87/354/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 43)

Bare med hensyn til henvisninger til direktiv 71/316/
EØF i artikkel 1 og i nr. 4 i vedlegget

Rådsdirektiv 87/355/EØF
(EFT L 192 av 11.7.1987, s. 46)

Rådsdirektiv 88/665/EØF Bare artikkel 1 nr. 1
(EFT L 382 av 31.12.1988, s. 42)

Punkt XI.C.VII.1 i vedlegg I til tiltredelsesakten av 1994
(EFT L 241 av 29.8.1994, s. 211)

Rådsforordning (EF) nr. 807/2003 Bare vedlegg III nr. 5
(EUT L 122 av 16.5.2003, s. 36)

Punkt I.D.1 i vedlegg II til tiltredelsesakten av 2003
(EUT L 236 av 23.9.2003, s. 64)

Rådsdirektiv 2006/96/EF
(EUT L 363 av 20.12.2006, s. 81)

Bare med hensyn til henvisninger til direktiv 71/316/
EØF i artikkel 1 og i punkt B.1 i vedlegget

Kommisjonsdirektiv 2007/13/EF
(EUT L 73 av 13.3.2007, s. 10)

DEL B

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning

(som nevnt i artikkel 20)

Direktiv Frist for innarbeiding i nasjonal lovgivning

71/316/EØF 30. januar 1973

83/575/EØF 1. januar 1985

87/354/EØF 31. desember 1987

87/355/EØF 31. desember 1987

2006/96/EF 1. januar 2007

2007/13/EF 9. mars 2008
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VEDLEGG IV

SAMMENLIGNINGSTABELL

Direktiv 71/316/EØF Dette direktiv

Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) Artikkel 1 nr. 1 bokstav a) og artikkel 1 nr. 2

Artikkel 1 nr. 1 bokstav b) Artikkel 1 nr. 1 bokstav b)

Artikkel 1 nr. 1 bokstav c) Artikkel 1 nr. 1 bokstav c)

Artikkel 1 nr. 2 Artikkel 1 nr. 3

Artikkel 1 nr. 3 Artikkel 1 nr. 4

Artikkel 1 nr. 4 første ledd Artikkel 1 nr. 5

Artikkel 1 nr. 4 annet ledd Artikkel 1 nr. 6

Artikkel 2 nr. 1 Artikkel 2 nr. 2

Artikkel 2 nr. 2 Artikkel 2 nr. 3

Artikkel 2 nr. 3 Artikkel 2 nr. 4

Artikkel 2 nr. 4 Artikkel 2 nr. 5

Artikkel 2 nr. 5 Artikkel 2 nr. 1

Artikkel 3, innledningsformulering Artikkel 3, innledningsformulering

Artikkel 3 første strekpunkt Artikkel 3 bokstav a)

Artikkel 3 annet strekpunkt Artikkel 3 bokstav b)

Artikkel 4 første punktum Artikkel 4 første og annet ledd

Artikkel 4 annet punktum Artikkel 4 tredje ledd

Artikkel 5 nr. 1 Artikkel 5 nr. 1

Artikkel 5 nr. 2 første ledd Artikkel 5 nr. 2 første ledd

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd, innledningsformulering Artikkel 5 nr. 2 annet ledd, innledningsformulering

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd første strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav a)

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav b)

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd tredje strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav c)

Artikkel 5 nr. 2 annet ledd fjerde strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 annet ledd bokstav d)

Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd, innledningsformulering Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd, innledningsformulering

Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd første strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd bokstav a)

Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd annet strekpunkt Artikkel 5 nr. 2 tredje ledd bokstav b)

Artikkel 5 nr. 2 fjerde ledd Artikkel 5 nr. 2 fjerde ledd

Artikkel 5 nr. 3 Artikkel 5 nr. 3

Artikkel 6 Artikkel 6

Artikkel 7 nr. 1-3 Artikkel 7 nr. 1-3

Artikkel 7 nr. 4 første punktum Artikkel 7 nr. 4 første ledd

Artikkel 7 nr. 4 annet punktum Artikkel 7 nr. 4 annet ledd

Artikkel 7 nr. 4 tredje punktum Artikkel 7 nr. 4 tredje ledd

Artikkel 7 nr. 5 Artikkel 7 nr. 5

Artikkel 8 nr. 1 bokstav a) Artikkel 8 nr. 1
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Direktiv 71/316/EØF Dette direktiv

Artikkel 8 nr. 1 bokstav b) Artikkel 8 nr. 2

Artikkel 8 nr. 2 Artikkel 8 nr. 3

Artikkel 8 nr. 3 Artikkel 8 nr. 4

Artikkel 9 nr. 1 Artikkel 9 nr. 1

Artikkel 9 nr. 2, innledningsformulering Artikkel 9 nr. 2, innledningsformulering

Artikkel 9 nr. 2 første strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav a)

Artikkel 9 nr. 2 annet strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav b)

Artikkel 9 nr. 2 tredje strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav c)

Artikkel 9 nr. 2 fjerde strekpunkt Artikkel 9 nr. 2 bokstav d)

Artikkel 10 og 11 Artikkel 10 og 11

Artikkel 12-14 Artikkel 12-14

Artikkel 15 Artikkel 15

Artikkel 16 første punktum Artikkel 16 første ledd

Artikkel 16 annet punktum Artikkel 16 annet ledd

Artikkel 17 —

Artikkel 18 nr. 1 Artikkel 17 nr. 1

Artikkel 18 nr. 2 første ledd Artikkel 17 nr. 2

Artikkel 18 nr. 2 annet ledd —

Artikkel 18 nr. 3 —

Artikkel 19 Artikkel 18

Artikkel 20 nr. 1 —

Artikkel 20 nr. 2 Artikkel 19

— Artikkel 20 og 21

Artikkel 21 Artikkel 22

Vedlegg I Vedlegg I

Nr. 1 og 1.1 Nr. 1 og 1.1

Nr. 1.2, innledningsformulering Nr. 1.2, innledningsformulering

Nr. 1.2 første strekpunkt Nr. 1.2 bokstav a)

Nr. 1.2 annet strekpunkt Nr. 1.2 bokstav b)

Nr. 1.2 tredje strekpunkt Nr. 1.2 bokstav c)

Nr. 1.2 fjerde strekpunkt Nr. 1.2 bokstav d)

Nr. 1.2 femte strekpunkt Nr. 1.2 bokstav e)

Nr. 1.3 Nr. 1.3

Nr. 1.3.1, innledningsformulering Nr. 1.3.1, innledningsformulering

Nr. 1.3.1 første strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav a)

Nr. 1.3.1 annet strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav b)

Nr. 1.3.1 tredje strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav c)

Nr. 1.3.1 fjerde strekpunkt Nr. 1.3.1 bokstav d)
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Direktiv 71/316/EØF Dette direktiv

Nr. 1.3.2 til nr. 5 Nr. 1.3.2 til nr. 5

Nr. 5.2 Nr. 5.1

Nr. 5.3 Nr. 5.2

Nr. 5.4 Nr. 5.3

Nr. 6 til nr. 6.4 Nr. 6 til nr. 6.4

Vedlegg II Vedlegg II

— Vedlegg III

— Vedlegg IV




