
45. cikk

A tagállamok legkésőbb …-ig (*) hatályba léptetik az ennek az irányelvnek a betartásához szükséges törvé-
nyeket, rendeleteket és közigazgatási rendelkezéseket. A Bizottsággal haladéktalanul közlik ezen rendelkezések
szövegét, és a rendelkezések és ezen irányelv közötti korrelációs táblázatot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezen rendelkezéseket, azok az erre az irányelvre való hivatkozást tartalmaz-
nak, vagy hivatalos közzétételük alkalmából azokat ilyen hivatkozás kíséri. A tagállamok állapítják meg,
hogyan kerüljön sor az ilyen hivatkozásra.

A tagállamok a Bizottsággal közlik az ezen irányelv hatálya alá tartozó téren általuk elfogadásra kerülő nemzeti
törvény főbb rendelkezéseinek a szövegét.

46. cikk

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

47. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamokra a címzettjei.

Kelt …-ban/-ben, …-án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

(*) Az irányelv hatálybalépését 24 hónappal követő dátum.

MELLÉKLET

KORRELÁCIÓS TÁBLÁZAT

Ezen irányelv 91/308/EGK irányelv

1. cikk (1) bekezdése 2. cikk

1. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontja 1. cikk C) bekezdése

1. cikk (3) és (4) bekezdése -

2. cikk (1) bekezdésének 1. pontja 2a. cikk (1) bekezdése

2. cikk (2) bekezdésének 2. pontja 2a. cikk (2) bekezdése

2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának a), b) és d)–f) pontja 2a. cikk (3)–(7) bekezdése

2. cikk (1) bekezdése 3. pontjának c) pontja -

2. cikk (2) bekezdése -

3. cikk (1) bekezdés 1. cikk A) bekezdése

3. cikk (2) bekezdésének a) pontja 1. cikk B) bekezdésének (1) albekezdése

3. cikk (2) bekezdésének b) pontja 1. cikk B) bekezdésének (2) albekezdése

3. cikk (2) bekezdésének c) pontja 1. cikk B) bekezdésének (3) albekezdése

3. cikk (2) bekezdésének d) pontja 1. cikk B) bekezdésének (4) albekezdése

3. cikk (2) bekezdésének e) pontja -

C 117 E/164 HU 2006.5.18.Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2005. május 26., csütörtök



3. cikk (2) bekezdésének f) pontja 1. cikk B) bekezdésének (2) albekezdése

3. cikk (3) bekezdése 1. cikk D) bekezdése

3. cikk (4) bekezdése 1. cikk E) bekezdésének 1. albekezdése

3. cikk (5) bekezdése 1. cikk E) bekezdésének 2. albekezdése

3. cikk (5) bekezdésének a) pontja -

3. cikk (5) bekezdésének b) pontja 1. cikk E) bekezdésének 1. francia bekezdése

3. cikk (5) bekezdésének c) pontja 1. cikk E) bekezdésének 2. francia bekezdése

3. cikk (5) bekezdésének d) pontja 1. cikk E) bekezdésének 3. francia bekezdése

3. cikk (5) bekezdésének e) pontja 1. cikk E) bekezdésének 4. francia bekezdése

3. cikk (5) bekezdésének f) pontja
1. cikk E) bekezdésének 5. francia bekezdése és 3. albe-
kezdés

3. cikk (6) bekezdése -

3. cikk (7) bekezdése -

3. cikk (8) bekezdése -

3. cikk (9) bekezdése -

3. cikk (10) bekezdése -

4. cikk -

5. cikk 15. cikk

6. cikk -

7. cikk a) pontja 3. cikk (1) bekezdése

7. cikk b) pontja 3. cikk (2) bekezdése

7. cikk c) pontja 3. cikk (8) bekezdése

7. cikk d) pontja 3. cikk (7) bekezdése

8. cikk (1) bekezdésének a) pontja 3. cikk (1) bekezdése

8. cikk (1) bekezdésének b)–d) pontja -

8. cikk (2) bekezdése -

9. cikk (1) bekezdése 3. cikk (1) bekezdése

9. cikk (2)–(6) bekezdése -

10. cikk 3. cikk (5) és (6) bekezdése

11. cikk (1) bekezdése 3. cikk (9) bekezdése

11. cikk (2)–(4) bekezdése -

11. cikk (5) bekezdésének a) pontja 3. cikk (3) bekezdése

11. cikk (5) bekezdésének b) pontja 3. cikk (4) bekezdése

11. cikk (5) bekezdésének c) pontja 3. cikk (4) bekezdése

11. cikk (5) bekezdésének d) pontja -

12. cikk -

13. cikk (1) és (2) bekezdése 3. cikk (11) bekezdése

13. cikk (3) és (4) bekezdése -

13. cikk (5) és (6) bekezdése -

14. cikk -

15. cikk -
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16. cikk -

17. cikk -

18. cikk -

19. cikk -

20. cikk 5. cikk

21. cikk -

22. cikk 6. cikk (1) és (2) bekezdése

23. cikk 6. cikk (3) bekezdése

24. cikk 7. cikk

25. cikk 10. cikk

26. cikk 9. cikk

27. cikk -

28. cikk (1) bekezdése 8. cikk (1) bekezdése

28. cikk (2)–(7) bekezdése -

29. cikk -

30. cikk a) bekezdése 4. cikk első francia bekezdése

30. cikk b) bekezdése 4. cikk második francia bekezdése

31. cikk -

32. cikk -

33. cikk -

34. cikk 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja

35. cikk (1) bekezdésének első albekezdése 11. cikk (1) bekezdése b) pontjának első mondata

35. cikk (1) bekezdésének második albekezdése 11. cikk (1) bekezdése b) pontjának második mondata

35. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése

35. cikk (2) bekezdése 11. cikk (2) bekezdése

35. cikk (3) bekezdése -

36. cikk -

37. cikk -

38. cikk -

39. cikk 14. cikk

40. cikk -

41. cikk -

42. cikk 17. cikk

43. cikk -

44. cikk -

45. cikk 16. cikk
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