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RICHTLIJN VAN DE RAAD
van 22 maart 1988

tot wijziging van Richtlijn 83/189/EEG betreffende een informatieprocedure op
het gebied van normen en technische voorschriften
• (88/182/EEG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen
100 A, 213 en 43,

„Overwegende dat de betreffende Lid-Staat bij de
definitieve vaststelling van de geplande maatregel met
deze wijzigingsvoorstellen rekening dient te
houden

2. De volgende tekst wordt toegevoegd aan punt 1 van

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

artikel 1 :

In samenwerking met het Europese Parlement (2),
Gezien

het

advies

van

het

Economisch

en

Sociaal

Comité (3),
Overwegende dat het van belang is de maatregelen vast te
stellen die ertoe bestemd zijn in de loop van een periode
die eindigt op 31 december 1992 de interne markt gelei
delijk tot stand te brengen ; dat de interne markt een
ruimte zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije
verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is
gewaarborgd ;
Overwegende dat bij het ten uitvoer leggen van Richtlijn
83/189/EEG (4) de wenselijkheid . van een aantal wijzi
gingen is gebleken ter verhoging van de doelmatigheid
van de richtlijn als hulpmiddel ter bevordering van het
vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap door
het voorkomen van nieuwe belemmeringen ;
Overwegende dat het wenselijk is dat het bij artikel 5 van
Richtlijn 83/ 189/EEG ingestelde Permanent Comité
wordt geraadpleegd over ontwerp-opdrachten tot normali
satie in de zin van artikel 6, lid 3, van die richtlijn ;
Overwegende dat het gewenst is te voorkomen dat de
invoering van nationale maatregelen de vaststelling door
de Raad van door de Commissie pp hetzelfde gebied
voorgestelde richtlijnen in gevaar brengt ; dat het hiertoe
noodzakelijk is een tijdelijke status-quo-regeling van
twaalf maanden in te stellen welke ingaat op het tijdstip
waarop die voorstellen worden ingediend en gedurende
welke periode de Lid-Staten geen technische
voorschriften op dat gebied zullen goedkeuren,

„alsmede produktiemethodes en -procédés voor
landbouwprodukten in de zin van artikel 38, lid 1 ,
van het Verdrag, voor produkten bestemd voor
menselijke of dierlijke voeding en voor geneesmid
delen als omschreven in artikel 1 van Richtlijn
65/65/EEG ('), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
87/21 /EEG (2).
0 PB nr. 22 van 9. 2. 1965, blz. 369/65.
0 PB nr. L 15 van 17. 1 . 1987, blz. 36.".

3. Punt 7 van artikel 1 wordt vervangen door :
„7. Produkt : alle produkten die industrieel worden
vervaardigd, en alle landbouwprodukten.".

4. Het volgende streepje wordt toegevoegd aan artikel 6,
lid 3 :

„— na te gaan voor welke gebieden een harmonisatie
noodzakelijk blijkt en, in voorkomend geval,
passende harmonisatiewerkzaamheden in een
bepaalde sector te verrichten ".
5. Het volgende punt wordt toegevoegd aan artikel 6, lid
4 :

„e) over

de

verzoeken

aan

de

normalisatie

instellingen, bedoeld in lid 3, eerste streepje ".
6. In artikel 8, lid 1 , wordt aan het einde van de eerste

alinea de volgende tekst toegevoegd :
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Richtlijn 83/ 189/EEG wordt als volgt gewijzigd :
1 . Na de vijfde overweging wordt de volgende
overweging ingevoegd :
(') PB nr. C 71 van 19. 3. 1987, blz. 12 ;
PB nr. C 3 van 7. 1 . 1988, blz. 6.

(2) PB nr. C 345 van 21 . 12. 1987 en besluit van 10 februari 1988
(nog niet verschenen in het Publikatieblad).
(3) PB nr. C 319 van 30. 11 . 1987, blz. 20.
(4) PB nr. L 109 van 26. 4. 1983, blz. 8.

„In voorkomend geval doen de Lid-Staten tegelij
kertijd mededeling van de tekst van de in hoofdzaak
en rechtstreeks betrokken wettelijke en bestuursrech
telijke basisbepalingen, indien kennis van die tekst
noodzakelijk is om de draagwijdte van het ontwerp
van het technische voorschrift te beoordelen ".

7. Artikel 8, lid 1 , tweede alinea, wordt vervangen door :
„De Commissie stelt de overige Lid-Staten onverwijld
in kennis van het ontvangen ontwerp ; zij kan dit
tevens voor advies voorleggen aan het in artikel 5
bedoelde Comité en, in voorkomend geval, aan het
Comité dat bevoegd is op het betrokken gebied ".
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te doen treden, zonder dat raadpleging mogelijk is.
In de in artikel 8 bedoelde mededeling vermeldt
deze Lid-Staat de gronden voor de urgentie van de
maatregelen. De Commissie neemt de nodige
maatregelen in geval van misbruik van deze proce

8. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd :
a) in lid 1 wordt „Onverminderd lid 2" vervangen
door : „Onverminderd de leden 2 en 2 bis" ;

b) aan het einde van lid 1 wordt de volgende tekst

dure ".

toegevoegd :
„De betreffende Lid-Staat doet de Commissie

9. Artikel 10 wordt vervangen door :

verslag over het gevolg dat hij voornemens is te
geven aan een dergelijke uitvoerig gemotiveerde
mening. De Commissie voorziet deze reactie van

„Artikel 10

De artikelen 8 en 9 zijn niet van toepassing wanneer
de Lid-Staten voldoen aan hun verplichtingen die
voortvloeien uit communautaire richtlijnen en veror
deningen ; dit geldt eveneens voor de verbintenissen

commentaar." ;

c) het volgende lid wordt ingevoegd :
„2 bis. Wanneer de Commissie constateert dat een

mededeling als bedoeld in artikel 8, lid 1 ,
betrekking heeft op een materie die door een bij
de Raad ingediend voorstel voor een richtlijn of
een verordening wordt bestreken, geeft zij hiervan
binnen drie maanden na deze mededeling kennis
aan de betrokken Lid-Staat.

De Lid-Staten onthouden zich van het aannemen

van
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technische voorschriften

die voortvloeien uit een internationale overeenkomst

die de aanneming van uniforme technische specifi
caties in de Gemeenschap tot gevolg hebben ".
10. Aan artikel 11 wordt de volgende alinea toegevoegd :
„De Commissie brengt het Europese Parlement
jaarlijks verslag uit over de resultaten van de
toepassing van de onderhavige richtlijn ".

die betrekking

hebben op een materie welke bestreken wordt

Artikel 2

door een voorstel voor een richtlijn of een veror

1 . De Lid-Staten treffen de nodige maatregelen om
uiterlijk op 1 januari 1989 aan deze richtlijn te voldoen.
Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

dening dat de Commissie vóór de in artikel 8, lid
1 , bedoelde mededeling bij de Raad heeft
ingediend, en wel gedurende een termijn van
twaalf maanden vanaf de datum van indiening van

2.

dat voorstel.

belangrijke bepalingen van intern recht mede, die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

De leden 1 , 2 en 2 bis van het onderhavige artikel
kunnen niet cumulatief worden toegepast";
d) lid 3 wordt vervangen door :
„3 . De leden 1 , 2 en 2 bis zijn niet van
toepassing in die gevallen waarin een Lid-Staat om
dringende redenen die verband houden met de
bescherming van de gezondheid van mens en dier
of de bescherming van planten, dan wel met de
veiligheid, in zeer korte tijd technische
voorschriften

moet

uitwerken

om

deze

onmiddellijk daarop vast te stellen en in werking

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van alle

Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 22 maart 1988.
Voor de Raad
De Voorzitter
M. BANGEMANN

