
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/13/WE

z dnia 11 marca 2008 r.

uchylająca dyrektywę Rady 84/539/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w weterynarii

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak-
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) We wspólnotowej polityce dotyczącej lepszych uregu-
lowań prawnych podkreśla się znaczenie uproszczenia
przepisów krajowych i wspólnotowych jako istotnego
elementu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw
oraz realizacji celów strategii lizbońskiej.

(2) Metoda oceny zgodności określona w dyrektywie Rady
84/539/EWG (3) przestała być konieczna dla celów rynku
wewnętrznego i handlu z państwami trzecimi.

(3) Funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz ochronę
użytkowników i zwierząt można zapewnić w lepszy
sposób przy pomocy innych przepisów wspólnotowych.

(4) Dyrektywa 84/539/EWG powinna zatem zostać uchy-
lona.

(5) Uchylenie dyrektywy 84/539/EWG oznacza, że po dniu
31 grudnia 2008 r. wzór znaku zgodności zamieszczony
w załączniku III tej dyrektywy przestanie być stosowany,
a odpowiednie krajowe środki wykonawcze będą musiały
zostać odpowiednio uchylone,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywę 84/539/EWG uchyla się ze skutkiem od dnia
31 grudnia 2008 r.

Artykuł 2

Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy przed dniem 31 grudnia 2008 r.
Niezwłocznie przekazują one Komisji treść tych przepisów
i tabelę korelacji pomiędzy nimi i niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie-
sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy
ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie-
sienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu dnia 11 marca 2008 r.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego
Przewodniczący

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady
Przewodniczący
J. LENARČIČ

PL19.3.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/41

(1) Opinia z dnia 16 stycznia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 29 listopada 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz
decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r.

(3) Dz.U. L 300 z 19.11.1984, s. 179. Dyrektywa ostatnio zmieniona
rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003,
s. 36).


