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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2009/137/EK IRÁNYELVE
(2009. november 10.)
a mérőműszerekről szóló 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az MI-001–MI-005
műszerspecifikus mellékletekben meghatározott legnagyobb megengedett hiba kihasználása
tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

talatok szerint annak biztosítására, hogy a mérőműszer
ne használja ki a legnagyobb megengedett hiba (MPE)
értékét, valamint a méréssel kapcsolatos ügyletben részt
vevő valamennyi félnek mindvégig azonosan kedvező
feltételt biztosítson, védelmet kell biztosítani arra az
esetre is, ha az eszközök indokolatlan mértékű, a szabá
lyozott tartományon kívül eső, egyoldalú eltérést mutat
nának.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a mérőműszerekről szóló, 2004. március 31-i
2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és külö
nösen annak 16. cikke (2) bekezdésére,
(5)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézmény
közi megállapodás (2) 34. pontjával összhangban a tagál
lamoknak saját maguk számára és a Közösség érdekében
el kell készíteniük és közzé kell tenniük az ezen irányelv
és az átültetési intézkedések közötti megfeleléseket szem
léltető táblázataikat.

(6)

A 2004/22/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módo
sítani kell.

(7)

Az ezen irányelvben biztosított intézkedések össz
hangban vannak a 2004/22/EK irányelv 15. cikkének
(1) bekezdése értelmében felállított, mérőműszerekkel
foglalkozó bizottság véleményével,

mivel:
(1)

(2)

(3)

(4)

A 2004/22/EK irányelv harmonizálja az MI-001–MI-010
műszerspecifikus mellékletekben meghatározott mérési
funkciókat ellátó mérőműszerek forgalomba hozatalára
és üzembe helyezésére vonatkozó követelményeket. A
mérőműszereknek eleget kell tenniük az I. mellékletben
és a vonatkozó műszerspecifikus mellékletben megálla
pított alapvető követelményeknek.
A 2004/22/EK irányelv műszerspecifikus mellékletei az
egyes mérőműszer-típusokhoz igazított követelményeket
írnak elő. Ezek között a megengedett hibákra vonatkozó
egyedi rendelkezések is szerepelnek, amelyek célja, hogy
biztosítsák a mérőműszer mérési pontosságát és teljesít
ményét, továbbá azt, hogy az előírt működési feltételek
mellett, amennyiben semmiféle zavar nem lép fel, a
mérési hiba nem lépi túl a legnagyobb megengedett
hibára (MPE) vonatkozó értéket.
A gázmérőkre és a számítóegységekre vonatkozó új
előírások kidolgozásának következtében az MI-002
melléklet 2.1. pontjában felsorolt, igen speciális követel
mény gátolhatja a technikai előrehaladást és az innová
ciót, valamint akadályozhatják a gázmérők szabad
forgalmát. Ezért e követelmény helyébe általánosabb
minőségi követelménynek kell lépnie.
A 2004/22/EK irányelv I. mellékletének 7.3. pontja a
közüzemi mérőműszerekre nézve előírja, hogy az álta
lános védelem érdekében azok mérési hibája nem
mutathat indokolatlan mértékű, a szabályozott tartomá
nyon kívül eső, egyoldalú eltérést. Ugyanakkor a tapasz

(1) HL L 135., 2004.4.30., 1. o.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 2004/22/EK irányelv MI-001–MI-005 műszerspecifikus
mellékletei ezen irányelv mellékletének megfelelően módo
sulnak.

2. cikk
(1)
A tagállamok legkésőbb 2010. december 1-jéig elfogadják
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendel
kezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irány
elvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul
megküldik a Bizottságnak.

A rendelkezések 2011. június 1-jétől alkalmazandók.
(2) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
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A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk
kell erre az irányelvre, illetve hivatalos kihirdetésük alkalmával
ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás
módját a tagállamok határozzák meg.

4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

(2)
A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk
azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv
tárgykörében fogadnak el.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 10-én.

3. cikk

a Bizottság részéről

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde
tését követő huszadik napon lép hatályba.

Günter VERHEUGEN

alelnök
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MELLÉKLET
A 2004/22/EK irányelv a következőképpen módosul:
1. Az MI-001 mellékletben a speciális követelmények meghatározásán belül a „legnagyobb megengedett hibára (MPE)”
vonatkozó szakasz a következő 6a. ponttal egészül ki:
„6a. A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, és nem hozhatja rendszeresen
kedvezőbb helyzetbe a felek valamelyikét.”
2. Az MI-002. melléklet a következőképpen módosul:
a) Az I. rész 2.1. pontjában a táblázatot követő bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„A gázmérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja
rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
b) A II. rész 8. pontja a megjegyzés után a következő bekezdéssel bővül:
„A számítóegység nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
3. Az MI-003 mellékletben a speciális követelményeken belül a 3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:
„A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rend
szeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
4. Az MI-004 mellékletben a speciális követelményeken belül a 3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:
„A teljes hőfogyasztás-mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
5. Az MI-005 mellékletben a speciális követelményeken belül a 2. pont a következő 2.8. ponttal egészül ki:
„2.8. A mérőrendszer nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem
hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
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