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Ændret forslag ti I

SYN 336 A
RAPETS PIREKTIV
om cndring af Rådets direktiver
87/404/EØF (simple trykbeholdere)
- 88/378/EØF (sikkerhedskrav til legetøj)
- 89/106/EØF (byggevarer)
- 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet)
- 89/392/EØF (maskiner)
- 89/686/EØF (personlige vcrnemidler)
- 90/384/EØF (Ikke-automatiske vcgte)
- 90/385/EØF (aktive, implantable medicinske anordninger)
- 90/398/EØF (gasapparater)
- 91/263/EØF (teleterminaludstyr)
92/42/EØF (nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller
luftformigt brcndsel)
- 73/23/EØF (elektrisk materiel bestemt til
anvendelse Inden for visse spend Ingsgrenser)
Ændret forslag ti I

SYN 336 B
RAPETS AFGØRELSE

•ndrlng af Rådets afgørelse af 13. december 1990 (90/683/CØF)
om modulerne til de forskellige faser i procedurerne for
overensstemmelsesvurdering med henblik på tilføjelse
af nye regler om anbringelse og anvendelse
af EF-overen'sstemmelsesmerkningen

(forelagt af Kommissionen i henhold ti
artikel 149, stk. 3)

EØF-Traktatens

Begrundelse
På plenarforsamlingen den 8.-12. marts 1993 vedtog Europa-Parlamentet en
udtalelse efter førstebehandlingen. Dette skete efter fornyede drøftelser på
grundlag af forslaget om ændring af det forslag, Kommissionen havde
præsenteret Rådet for den 7. december 1992 (KOM (92) 499 endelig udgave).

Med dette forslag tages der hensyn til de to ændringsforslag, som EuropaParlamentet stillede, og som Kommissionen mener at kunne acceptere,
idet det understreges, at indførelsen af en ensartet EF-mærkning ikke må
medføre nogen som helst forringelse af sikkerheden, og at følgerne af det
foreliggende forslag kan undersøges i dette lys i en rapport, som
Kommissionen aflægger senest i 1997.

Ændringer af forslaget til Rådets forordning
om anbringelse og anvendelse af EF-overensstemmelsemærket
i forbindelse med industriprodukter

Efter fornyede drøftelser på grundlag af det ændrede Kommissionsforslag af
7. december 1992 (KOM (92) 499 endelig udg.) har Europa-Parlamentet som
led i samarbejdsproceduren afgivet udtalelse1* under førstebehandlingen.
Kommissionen har herefter besluttet at tage hensyn til Parlamentets
ændringsforslag ved at ændre sit seneste forslag på følgende måde:

Direktivforslaget om ændring af de direktiver, der bygger på den nye
metode, og af lavspændingsdirektivet ændres således:

Artikel 12, stk. 1, ændres således:
"1) Der indsættes følgende to betragtninger:
[ingen ændringer i første afsnit]
valget af procedurer må ikke føre til en forringelse af de
sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel, der er fastlagt i Fællesskabet".

Forslaget til ændring af Rådets afgørelse af 13. december 1990 om
certificeringsmodulerne ændres således:
Artikel 2, stk. 3, affattes således:
"Kommissionen aflægger med jævne mellemrum beretning om
afgørelsens virkemåde samt om, hvorvidt procedurerne for
overensstemmelsesvurdering og EF-mærkning virker tilfredsstillende.
Senest ved udgangen af overgangsperioden i 1997 eller tidligere, hvis det
viser sig nødvendigt, aflægger Kommissionen beretning om særlige
problemer med at indføje lavspændingsdirektivet, 73/23/EØF, i EFmærkningsprocedurerne, og navnlig om, hvorvidt sikkerheden er blevet
ringere. Kommissionen redegør også for problemer med overlapningen
mellem rådsdirektiver og gør opmærksom på, om der er behov for
yderligere EF-foranstaltninger."
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