
IRÁNYELVEK

A BIZOTTSÁG 2007/13/EK IRÁNYELVE

(2007. március 7.)

a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 71/316/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének

módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés
módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i
71/316/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke
első mondatára,

mivel:

(1) A 71/316/EGK irányelv II. melléklete 3.1.1.1. pontja a)
alpontja rendelkezik a tagállamokat megkülönböztető nagy
betűjelek használatáról a mérőműszeren feltüntetett azon
EGK első hitelesítési jelzés esetében, mely azt tanúsítja, hogy
a mérőműszer megfelel az EGK-követelményeknek.

(2) A 71/316/EGK irányelv II. mellékletének 3.2.1. pontja
rendelkezik az említett melléklet 3.1. pontjában megállapí-
tott EGK első hitelesítési jelzésekben a betűk alakját,
méreteit és kontúrját jelző rajzokról.

(3) A megkülönböztető betűk rajzairól nem rendelkezett sem
Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya,
sem a 2003-as csatlakozási okmány. Ausztria, Finnország
és Svédország csatlakozási okmánya II. melléklete 1. fejeze-
tének D1.b. pontja, valamint a 2003-as csatlakozási
okmány értelmében a 71/316/EGK irányelv II. mellékleté-
nek 3.2.1. pontjában hivatkozott rajzokat a megfelelő betűk
egészítik ki.

(4) Ennélfogva módosítani szükséges a 71/316/EGK irányelv
II. mellékletének 3.2.1. pontját a megkülönböztető betűje-
lek rajzainak felvétele céljából.

(5) Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a 71/316/EGK irányelv 17. cikke által létrehozott,
a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó
bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 71/316/EGK irányelv II. melléklete az ezen irányelv mellék-
letében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezéseket, melyek szükségesek ahhoz,
hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. március 10-ig
megfeleljenek. Haladéktalanul ismertetik a Bizottsággal e rendel-
kezések szövegét.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz
hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni.
A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok ismertetik a Bizottsággal nemzeti joguk azon
főbb rendelkezéseinek szövegét, melyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

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

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 7-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök

L 73/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.3.13.

(1) HL L 202., 1971.9.6., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási
okmánnyal módosított irányelv.



MELLÉKLET

A 71/316/EGK irányelv II. mellékletéhez csatolt első rajzon az „A, S, FI, CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK” betűket az
alábbi rajzok egészítik ki:

2007.3.13. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 73/11


