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VERORDENING (EEG) Nr. 3688/92 VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1992

tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Verordening (EEG) nr.
3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het wegvervoer

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3821 /85 van de Raad van
20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het
wegvervoer ('), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 3572/90 (2), inzonderheid op de artikelen 17 en 18,

Overwegende dat de mogelijkheden tot fraude bij het
gebruik van elektronische controleapparaten in het
wegvervoer moeten worden uitgesloten ;

Overwegende dat, gelet op de ervaring en de huidige
stand van de techniek, het mogelijk is de kabels voor het
aansluiten van het apparaat op het impulsoverbrengings
mechanisme zodanig te beschermen dat zij niet kunnen
worden verbroken ;

Overwegende dat het gezien de levensduur van de
bestaande controleapparatuur nodig is de bedoelde nieuwe
technologie te integreren in de communautaire construc
tie- en installatienormen voor elektronische controleappa
ratuur ;

Overwegende dat het nodig is het zegel van het contro
leapparaat te verbreken voor het plaatsen van een snel
heidsbegrenzer op het voertuig ; dat het verbreken van het
zegel in het kader van de verordening alleen in dringende
gevallen is toegestaan ; dat het derhalve wenselijk is de
verordening dienovereenkomstig te wijzigen ;

Overwegende dat de bepalingen van deze verordening in
overeenstemming zijn met het advies van het Comité
voor de aanpassing van Verordening (EEG) nr. 3821 /85
aan de vooruitgang van de techniek,

2. In bijlage I, hoofdstuk V, wordt onder punt 4 de
volgende bepaling onder g) opgenomen :
„g) ieder omhulsel dat toegang verschaft tot de

middelen om de constante van het controleappa
raat aan de kenmerkende coëfficiënt van het voer
tuig aan te passen.".

De zin aan het einde van punt 4 : „Slechts de verzege
lingen der verbindingen genoemd onder b), c) en e)
mogen in dringende gevallen worden verwijderd"
wordt als volgt gewijzigd :
„De onder b), c) en e) genoemde verzegelingen mogen
worden verwijderd :
— in dringende gevallen, en
— voor het plaatsen, afstellen of repareren van een
snelheidsbegrenzer of om het even welke andere
tot de verkeersveiligheid bijdragende inrichting,

op voorwaarde dat het controleapparaat op betrouw
bare en juiste wijze blijft functioneren en door een
erkende installateur of werkplaats onmiddellijk na het
plaatsen van de snelheidsbegrenzer dan wel om het
even welke andere tot de verkeersveiligheid bijdra
gende inrichting of in andere gevallen binnen zeven
dagen opnieuw wordt verzegeld ".

3. De volgende bepaling wordt toegevoegd aan hoofdstuk
V van bijlage I :
„5. De op de impulsoverbrenger aansluitende kabels

van het controleapparaat moeten worden
beschermd aan de hand van een naadloos met
kunststof bekleed roestvrij omhulsel met krimpver
bindingen ".

Artikel 2

De Lid-Staten verlenen met ingang van 1 januari 1994
geen EEG-goedkeuring meer voor modellen van contro
leapparaten die niet voldoen aan de bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 3821 /85, zoals gewijzigd bij deze
verordening.

Artikel 3

Controleapparaten van nieuwe voertuigen die voor de
eerste keer in het verkeer worden gebracht, moeten met
ingang van 1 januari 1996 voldoen aan de bepalingen van
Verordening (EEG) nr. 3821 /85, zoals gewijzigd bij deze
verordening.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3821 /85 wordt als volgt gewijzigd :

1 . Het volgende lid 5 wordt toegevoegd aan artikel 12 :
„5. Verzegelingen mogen worden verwijderd door
installateurs of werkplaatsen die door de bevoegde
instanties van de Lid-Staten zijn erkend overeenkom
stig lid 1 van dit artikel, of in de in bijlage I, hoofdstuk
V, punt 4, van deze verordening omschreven omstan
digheden ".

(') PB nr. L 370 van 31 . 12. 1985, blz . 8 .
(2) PB nr. L 353 van 17. 12. 1990, blz . 12.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1992.

Voor de Commissie

Karei VAN MIERT

Lid van de Commissie


