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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2008/13/EB

frá 11. mars 2008

um niðurfellingu á tilskipun ráðsins 84/539/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
rafmagnslækningatæki fyrir dýr (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
bandalaganna (1),

í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í stefnumálum Bandalagsins um bætta reglusetningu er 
lögð áhersla á einföldun á landslögum og löggjöf Banda-
lagsins sem mikilvægan þátt í því að bæta samkeppnis-
hæfni fyrirtækja og að ná markmiðum Lissabon áætlunar-
innar.

2) Samræmismatsaðferðin sem kveðið er á um í tilskipun 
ráðsins 84/539/EBE (3) er ekki lengur nauðsynleg að því 
er varðar innri markaðinn og viðskipti við þriðju lönd.

3) Hægt er að tryggja betur starfsemi innri markaðarins og 
vernd notenda og dýra með annarri löggjöf Bandalagsins.

4) Því skal fella tilskipun 84/539/EBE úr gildi.

5) Niðurfelling tilskipunar 84/539/EBE felur í sér að eftir 
31. desember 2008 verður sýnishorn af samræmis merk-
inu í III. viðauka við þá tilskipun ekki lengur notað og 
að fella þarf úr gildi samsvarandi landsbundnar fram-
kvæmdarráðstafanir til samræmis við það,

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Tilskipun 84/539/EBE er hér með felld úr gildi frá og með  
31. desember 2008.

2. gr.

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslu-
fyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 31. desember 
2008. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni þegar í 
stað texta þessara ákvæða og samsvörunartöflu milli þeirra og 
þessarar tilskipunar.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 
eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Strassborg 11. mars 2008.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

 H.-G. PÖTTERING J. LENARČIČ

 forseti. forseti.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 76, 19.3.2008, bls. 41. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 108/2013 frá 14 júní 2013 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1)  Álit frá 16. janúar 2008 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum).
(2)  Álit Evrópuþingsins frá 29. nóvember 2007 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 14. febrúar 2008.
(3) Stjtíð. EB L 300, 19.11.1984, bls. 179. Tilskipuninni var síðast breytt með 

reglugerð (EB) nr. 807/2003 (Stjtíð. ESB L 122, 16.5.).
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