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DIRECTIVA 92/31/CEE A CONSILIULUI
din 28 aprilie 1992
de modificare a Directivei 89/336/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la
compatibilitatea electromagnetică
CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice
Europene, în special articolul 100a,
având în vedere propunerea Comisiei (1),

„Cu toate acestea, statele membre autorizează, pentru intervalul de până la 31 decembrie 1995, introducerea pe piață și/sau
darea în folosință a aparaturii menționate de prezenta directivă în conformitate cu reglementările interne în vigoare pe
teritoriul lor la data de 30 iunie 1992.”

în cooperare cu Parlamentul European (2),
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social (3),
întrucât Directiva 89/336/CEE (4) prevede armonizarea completă
în ceea ce privește compatibilitatea electromagnetică;
întrucât o aplicare uniformă a respectivei directive impune disponibilitatea unor standarde armonizate; întrucât aceste standarde
nu vor fi disponibile până la data aplicării respectivei directive;
întrucât respectiva directivă nu a prevăzut o perioadă de tranziție
adecvată în cursul căreia s-ar permite introducerea pe piață a aparatelor produse în conformitate cu reglementările naționale aplicabile înainte de data punerii în aplicare a directivei menționate;
întrucât producătorii trebuie să dispună de timpul necesar pentru
a permite ca aparatura din stoc să fie comercializată;
întrucât, în consecință, Directiva 89/336/CEE ar trebui să se modifice,

Articolul 2
(1) Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și
actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive în cel mult trei luni de la adoptarea acesteia. Statele
membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.
Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind
o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
Statele membre aplică aceste dispoziții în cel mult șase luni de la
adoptarea prezentei directive.
(2) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele
principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în
domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 3

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Articolul 1
Directiva 89/336/CEE se modifică după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatul (3) se elimină.
2. La articolul 12, alineatul (1) se completează cu următorul
paragraf:

(1) JO C 126, 21.6.1991, p. 7.
(2) JO C 13, 20.1.1992, p. 506 și
JO C 94, 13.4.1992.
(3) JO C 339, 31.12.1991, p. 1.
(4) JO L 139, 23.5.1989, p. 19. Directivă modificată de Directiva
91/263/CEE (JO L 128, 23.5.1991, p. 1).

Adoptată la Luxemburg, 28 aprilie 1992.
Pentru Consiliu
Președintele
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