
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/13/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

az állatorvos-tudományban használt elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítéséről szóló 84/539/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemé-
nyére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással össz-
hangban (2),

mivel:

(1) A jobb szabályozást célzó közösségi politikák hangsú-
lyozzák a nemzeti és közösségi jogszabályok egyszerűsí-
tésének fontosságát, amely elengedhetetlen a vállalko-
zások versenyképességének javításához és a lisszaboni
menetrend célkitűzéseinek eléréséhez.

(2) A 84/539/EGK tanácsi irányelv (3) által meghatározott
megfelelőségértékelési módszer nem szükséges többé a
belső piac, illetve a harmadik országokkal folytatott
kereskedelem céljaira.

(3) A belső piac működését, valamint a felhasználók és az
állatok védelmét más közösségi jogszabályok jobban
biztosítják.

(4) A 84/539/EGK irányelvet ezért hatályon kívül kell
helyezni.

(5) A 84/539/EGK irányelv hatályon kívül helyezése azt
vonja maga után, hogy az azon irányelv III. mellékletében
feltüntetett megfelelőségi jelet 2008. december 31. után
már nem lehet használni, és a megfelelő nemzeti végre-
hajtó intézkedéseket is hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 84/539/EGK irányelv 2008. december 31-én hatályát veszti.

2. cikk

A tagállamok 2008. december 31-ig elfogadják és kihirdetik
azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfe-
leljenek. E rendelkezések szövegéről, valamint a közöttük és
ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról haladéktalanul tájé-
koztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

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

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről
az elnök

J. LENARČIČ

HU2008.3.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 76/41

(1) 2008. január 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) Az Európai Parlament 2007. november 29-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé), és a Tanács 2008. február 14-i
határozata.

(3) HL L 300., 1984.11.19., 179. o. A legutóbb a 807/2003/EK rende-
lettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.


