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overeenkomstig artikel 8, eerste lid,
van de richtlijn nr. 83/189/EEG van de
De Minister van Justitie,
Raad van de Europese
Gelet op artikel 3 van het Besluit alco- Gemeenschappen van 28 maart 1983
holonderzoeken;
betreffende een informatieprocedure
op het gebied van normen en techBesluit:
nische voorschriften (PbEG L 109)1. Om
alsnog aan de verplichting tot notificaArtikel 1
tie te kunnen voldoen, is de onderhavi1. Voor de toepassing van artikel 3 van ge regeling als ontwerp aan de
het Besluit alcoholonderzoeken worCommissie genotificeerd. Daarbij is
den aangewezen ademanalyse-appara- gebruik gemaakt van artikel 9, zeventen van het type Alcotest 7110 MK111 de lid, van de richtlijn, hetgeen beteNL, die zijn voorzien van het goedkeu- kent dat na notificatie geen zgn.
ringsteken IJK94403.
stand-stillperiode in acht behoeft te
2. Met de in het eerste lid bedoelde
worden genomen.
apparatuur wordt gelijkgesteld appaArtikel 1, eerste lid, is identiek aan
ratuur die rechtmatig is geproduceerd de artikel 1 van de oorspronkelijke
of in de handel is gebracht in een
Regeling type-aanwijzing ademanalyandere lid-staat van de Europese Unie seapparaat. Nieuw zijn de wetstechnidan wel een staat die partij is bij de
sche artikelen 2 t/m 4. Er heeft evenOvereenkomst betreffende de
eens een inhoudelijke aanpassing
Europese Economische Ruimte, en die
plaatsgevonden. Deze aanpassing
ten minste aan gelijkwaardige techni- houdt verband met het feit, dat bij
sche eisen voldoet.
notificatie van het onderhavige ontwerp door de Commissie van de
Artikel 2
Europese Gemeenschappen werd
De Regeling type-aanwijzing ademana- gewezen op de plicht tot wederzijdse
lyseapparaat (Stcrt. 1995, 93) wordt
erkenning van gelijkwaardige apparaingetrokken.
tuur. Met het nieuw toegevoegde artikel 1, tweede lid, is aan de opmerkinArtikel 3
gen van de Commissie gevolg gegeven.
Deze regeling treedt in werking met
Het ontwerp van deze regeling is op
ingang van de tweede dag na de
17 juni 1997 gemeld aan de Commissie
dagtekening van de Staatscourant
van de Europese Gemeenschappen ter
waarin zij wordt geplaatst
voldoening aan artikel 8, eerste lid,
van de bovenvermelde richtlijn (kennisArtikel 4
geving 97/0317/NL). Het ontwerp is
Deze regeling wordt aangehaald als:
tevens gemeld aan het Secretariaat van
Regeling type-aanwijzing
de Wereld Handelsorganisatie, ter volademanalyseapparaat.
doening aan artikel 2, negende lid, van
het op 15 april 1994 te Marrakech tot
Deze regeling zal met de toelichting in stand gekomen verdrag inzake technide Staatscourant worden geplaatst.
sche handelsbelemmeringen (Trb.
1994, 235).
’s-Gravenhage, 4 juli 1997.
De Minister van Justitie,
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager.
W. Sorgdrager.
Toelichting
De onderhavige regeling vervangt de
Regeling type-aanwijzing ademanalyseapparaat van 4 mei 1995 (Stcrt. 93).
Het ontwerp van laatstgenoemde
regeling werd niet genotificeerd

1

Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/10/EG van
het Europees parlement en de Raad van de
Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100).
Een bijgewerkte integrale tekst is gepubliceerd
in PbEG 1997, C 78.
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