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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/137/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 10ης Νοεμβρίου 2009
για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
όργανα μετρήσεων σχετικά με την εκμετάλλευση των μέγιστων επιτρεπόμενων ορίων σφαλμάτων, όσον
αφορά τα παραρτήματα MI-001 έως MI-005 για τα συγκεκριμένα όργανα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

μια γενική προστασία από σφάλματα που αποκλίνουν αδι
καιολόγητα εκτός του ελεγχόμενου φάσματος. Εντούτοις, η
εμπειρία έδειξε ότι για να εξασφαλίζεται ότι ένα όργανο
μετρήσεων δεν εκμεταλλεύεται το μέγιστο επιτρεπόμενο
σφάλμα και δεν ευνοεί συστηματικά κανένα από τα συμβαλ
λόμενα μέρη της συναλλαγής, είναι απαραίτητο να απαιτηθεί
επίσης προστασία από σφάλματα που αποκλίνουν αδικαιο
λόγητα εντός του ελεγχόμενου φάσματος αυτών των οργά
νων.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 2004/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, για τα όργανα μετρή
σεων (1), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 2,

(5)

Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για
τη βελτίωση της νομοθεσίας (2), τα κράτη μέλη ενθαρρύνο
νται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυ
πώνουν, στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία της παρού
σας οδηγίας με τα μέτρα μεταφοράς, και να τους δημοσιο
ποιήσουν.

(6)

Η οδηγία 2004/22/ΕΚ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής οργάνων μετρήσεων
που συστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας
2004/22/EK,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η οδηγία 2004/22/ΕΚ εναρμονίζει τις απαιτήσεις για τη
διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη της χρήσης οργάνων
μετρήσεων με μετρητική λειτουργία που καθορίζεται στα
παραρτήματα MI-001 έως MI-005 για τα συγκεκριμένα
όργανα. Τα όργανα μετρήσεων πρέπει να ικανοποιούν τις
βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και
στο σχετικό παράρτημα για τα συγκεκριμένα όργανα.
Τα παραρτήματα της οδηγίας 2004/22/ΕΚ για τα συγκεκρι
μένα όργανα περιέχουν απαιτήσεις προσαρμοσμένες στους
διαφόρους τύπους οργάνων μετρήσεων. Αυτές οι απαιτήσεις
περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις σχετικά με τα επιτρεπόμενα
σφάλματα με σκοπό να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η
επίδοση του οργάνου μετρήσεων και η εγγύηση ότι το
σφάλμα μέτρησης υπό τις ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας
και απουσία διαταραχής δεν υπερβαίνει την καθορισμένη
τιμή του μέγιστου επιτρεπόμενου σφάλματος (MPE).
Δεδομένου ότι έχουν αναπτυχθεί νέες προδιαγραφές όσον
αφορά τους μετρητές αερίου και τις συσκευές μετατροπής
όγκου, η πολύ συγκεκριμένη απαίτηση του σημείου 2.1 του
παραρτήματος MI-002 θα μπορούσε να συνεπάγεται κωλύ
ματα στην τεχνική πρόοδο και στην καινοτομία και να δημι
ουργήσει φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των μετρη
τών αερίου. Πρέπει επομένως να αντικατασταθεί από μια
γενικότερη απαίτηση επίδοσης.
Η οδηγία 2004/22/ΕΚ προβλέπει στο σημείο 7.3 του
παραρτήματος Ι, όσον αφορά τα όργανα μετρήσεων των
υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας,

(1) ΕΕ L 135 της 30.4.2004, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα MI-001 έως MI-005 για τα συγκεκριμένα όργανα
της οδηγίας 2004/22/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρ
τημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, έως την 1η
Δεκεμβρίου 2010, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοι
κητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω δια
τάξεων καθώς και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των δια
τάξεων και της παρούσας οδηγίας.
Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιουνίου 2011.
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.
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Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Η διατύπωση της εν
λόγω αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που
διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2009.

Άρθρο 3

Για την Επιτροπή

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος

11.11.2009
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η οδηγία 2004/22/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο παράρτημα MI-001, στο τμήμα «μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα» των ειδικών απαιτήσεων προστίθεται το ακόλουθο
σημείο 6α:
«6α. Ο μετρητής δεν εκμεταλλεύεται το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα και δεν ευνοεί συστηματικά κανένα συμβαλλόμενο
μέρος.».
2) Το παράρτημα MI-002 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο σημείο 2.1 του μέρους Ι, η παράγραφος κάτω από τον πίνακα αντικαθίσταται από την ακόλουθη:
«Ο μετρητής αερίου δεν εκμεταλλεύεται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα και δεν ευνοεί συστηματικά κανένα συμβαλ
λόμενο μέρος.».
β) Στο σημείο 8 του μέρους ΙΙ μετά τη σημείωση προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Η διάταξη αναγωγής όγκου δεν εκμεταλλεύεται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα και δεν ευνοεί συστηματικά κανένα
συμβαλλόμενο μέρος.».
3) Στο παράρτημα MI-003, στο σημείο 3 των ειδικών απαιτήσεων προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Ο μετρητής δεν εκμεταλλεύεται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα και δεν ευνοεί συστηματικά κανένα συμβαλλόμενο
μέρος.».
4) Στο παράρτημα MI-004, στο σημείο 3 των ειδικών απαιτήσεων, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«Το πλήρες θερμιδόμετρο δεν εκμεταλλεύεται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα και δεν ευνοεί συστηματικά κανένα
συμβαλλόμενο μέρος.».
5) Στο παράρτημα MI-005, στο σημείο 2 των ειδικών απαιτήσεων, προστίθεται το ακόλουθο σημείο 2.8:
«2.8. Το σύστημα μέτρησης δεν εκμεταλλεύεται τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα και δεν ευνοεί συστηματικά κανένα
συμβαλλόμενο μέρος,».
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