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ΑΠΟVΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
τηr 4ηr Σεπτεµβρου 1998
περ κοινο τεχνικο κανονισµο για τιr απαιτσειr σχετικ µε τιr εφαρµογr τηr τηλεφωναr στον τοµα των δηµσιων πανευρωπαϊκν κυψελωτν ψηφιακν χερσαων κινητν
επικοινωνιν  φση ΙΙ (δετερη κδοση)
[κοινοποιηθεσα υπ τον αριθµ Ε(1998) 2561]
(Κεµενο που παρουσιζει ενδιαφρον για τον ΕΟΧ)

(98/542/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την οδηγα 98/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και
του Συµβουλου, τηr 12ηr Vεβρουαρου 1998, σχετικ µε
τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ, τον εξοπλισµ
δορυφορικν επγειων σταθµν, συµπεριλαµβανοµνηr τηr
αµοιβααr αναγνρισηr τηr συµµρφωσr τουr (1), και
ιδωr το ρθρο 7 παργραφοr 2, δετερη περπτωση,
Εκτιµνταr:
τι η Επιτροπ θσπισε το µτρο που προσδιορζει τον τπο
τερµατικο εξοπλισµο για τον οποο απαιτεται κοινr
τεχνικr κανονισµr, και ενκρινε τη συνοδευτικ δλωση
σχετικ µε το πεδο εφαρµογr σµφωνα µε το ρθρο 7
παργραφοr 2, πρτη περπτωση·
τι θα πρπει να θεσπιστον τα αντστοιχα εναρµονισµνα
πρτυπα,  µρη αυτν, που υλοποιον τιr βασικr απαιτσειr και τα οποα θα πρπει να λβουν µορφ κοινν
τεχνικν κανονισµν·
τι, µε σκοπ να διασφαλιστε για τουr κατασκευαστr
συνχεια πρσβασηr στην αγορ, εναι απαρατητο να
καθοριστον µεταβατικr διατξειr σον αφορ εξοπλισµ
που εγκρνεται βσει τηr απφασηr 96/629/ΕΚ τηr Επιτροπr (2)·
τι η απφαση 96/629/ΕΚ θα καταργηθε απ το τλοr τηr
µεταβατικr χρονικr περιδου·
τι η απφαση 97/527/ΕΚ (3) θα καταργηθε στιr 24 Οκτωβρου 1998·
τι η πρταση χει υποβληθε στην επιτροπ εγκρσεων
τερµατικο εξοπλισµο (ACTE), σµφωνα µε το ρθρο 29
παργραφοr 2·

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟVΑΣΗ:

ρθρο 1
1. Η παροσα απφαση ισχει για τερµατικ εξοπλισµ
που προορζεται να συνδεθε µε δηµσιο τηλεπικοινωνιακ
δκτυο και εµππτει στο πεδο εφαρµογr του εναρµονισµνου προτπου που αναφρεται στο ρθρο 2 παργραφοr 1.
2. Η παροσα απφαση καθορζει κοιν τεχνικ κανονισµ, ο οποοr καλπτει τιr απαιτσειr για τιr τηλεφωνικr
εφαρµογr του τερµατικο εξοπλισµο για το πανευρωπαϊκ δκτυο κυψελωτν ψηφιακν χερσαων κινητν
τηλεπικοινωνιν, που περιλαµβνει διαµρφωση σταθερr
περιβλλουσαr και λειτουργε στη ζνη των 900 MHz µε
διαχωρισµ διαλων αν 200 kHz, φρονταr διαλουr
κνησηr σµφωνα µε την αρχ TDMA.
ρθρο 2
1. Ο κοινr τεχνικr κανονισµr περιλαµβνει το εναρµονισµνο πρτυπο που χει καταρτισθε απ τον αρµδιο
οργανισµ τυποποησηr και το οποο υλοποιε, κατ την
κταση που µπορον να τχουν εφαρµογr, τιr βασικr
απαιτσειr που αναφρονται στο ρθρο 5 στοιχεο ζ) τηr
οδηγαr 98/13/ΕΚ. Αναφορ στο πρτυπο περιλαµβνεται
στο παρρτηµα Ι. Τα εφαρµοστα µτρα περιλαµβνονται
στο παρρτηµα ΙΙ.
2. Τερµατικr εξοπλισµr που καλπτεται απ την
παροσα απφαση συµµορφνεται µε τον κοιν τεχνικ
κανονισµ που αναφρεται στην παργραφο 1, τηρε τιr
βασικr απαιτσειr που αναφρονται στα στοιχεα α) και β)
του ρθρου 5 τηr οδηγαr 98/13/ΕΚ καθr και τιr απαιτσειr οποιασδποτε λληr εφαρµοσταr οδηγαr και ιδωr
των οδηγιν 73/23/ΕΟΚ (4) και 89/336/ΕΟΚ (5), του Συµβουλου.
ρθρο 3

τι ο κοινr τεχνικr κανονισµr που θεσπζεται µε την
παροσα απφαση εναι σµφωνοr µε τη γνµη τηr ACTE,

Οι κοινοποιηµνοι οργανισµο που ορζονται αρµδιοι για
την τρηση των διαδικασιν του ρθρου 10 τηr οδηγαr
98/13/ΕΚ, σον αφορ τερµατικ εξοπλισµ που καλπτεται απ το ρθρο 1 παργραφοr 1 τηr παροσαr απφασηr,

(1) ΕΕ L 74 τηr 12. 3. 1998, σ. 1.
(2) ΕΕ L 282 τηr 1. 11. 1996, σ. 75.
(3) ΕΕ L 215 τηr 7. 8. 1997, σ. 57.

(4) ΕΕ L 77 τηr 26. 3. 1973, σ. 29.
(5) ΕΕ L 139 τηr 23. 5. 1989, σ. 19.
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χρησιµοποιον  εξασφαλζουν τη χρση των εφαρµοστων
τµηµτων του εναρµονισµνου προτπου που αναφρεται
στο ρθρο 2 παργραφοr 1, µετ τη θση σε ισχ τηr
παροσαr απφασηr.
ρθρο 4
1. Η απφαση 96/629/ΕΚ καταργεται απ τιr 4 ∆εκεµβρου 1998.
2. Τερµατικr εξοπλισµr που χει εγκριθε βσει τηr
απφασηr 96/629/ΕΚ δναται να συνεχσει να διατθεται
στην αγορ και να τθεται σε λειτουργα.
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3. Η απφαση 97/527/ΕΚ καταργεται απ τιr 24 Οκτωβρου 1998.
ρθρο 5
Η παροσα απφαση απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 4 Σεπτεµβρου 1998.
Για την Επιτροπ
Martin BANGEMANN

Μλοr τηr Επιτροπr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Αναφορ στο εφαρµοστο εναρµονισµνο πρτυπο
Το εναρµονισµνο πρτυπο που αναφρεται στο ρθρο 2 τηr απφασηr εναι:
European digital cellular telecommunications system (Phase 2); Attachment requirements for Global System
for Mobile communications (GSM) mobile stations; Telephony
[Ευρωπαϊκ ψηφιακ κυψελοειδr σστηµα τηλεπικοινωνιν (φση 2), Απαιτσειr σνδεσηr για τουr κινητοr
σταθµοr του διεθνοr συστµατοr κινητν επικοινωνιν (GSM), Τηλεφωνα]
ETSI
Ευρωπαϊκ Ινστιτοτο Τηλεπικοινωνιακν Προτπων
Γραµµατεα του ETSI
TBR 20  Vεβρουριοr 1998, κδοση 3
(εξαιρουµνων των προλγων)
Συµπληρωµατικr πληροφορεr
Το Ευρωπαϊκ Ινστιτοτο Τηλεπικοινωνιακν Προτπων αναγνωρζεται βσει τηr οδηγαr 83/189/ΕΟΚ του
Συµβουλου (1).
Το παραπνω αναφερµενο εναρµονισµνο πρτυπο εκπονθηκε κατπιν εντολr που εκδθηκε σµφωνα µε τιr
σχετικr διαδικασεr τηr οδηγαr 83/189/ΕΟΚ.
Για το πλρεr κεµενο του παραπνω αναφερµενου τηλεπικοινωνιακο προτπου µπορετε να απευθνεστε στιr
διευθνσειr:
Ευρωπαϊκ Ινστιτοτο Τηλεπικοινωνιακν Προτπων,
650, Route des Lucioles,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

Ευρωπαϊκ Επιτροπ
DG XIII/A/2  (Γραφεο 31, 1/7)
Rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Βρυξλλεr

 σε οποιονδποτε λλον οργανισµ υπεθυνο για τη διθεση των προτπων του ETSI. Σχετικr κατλογοr
υπρχει στο Internet, στη διεθυνση www.ispo.cec.be.

(1) ΕΕ L 109 τηr 26. 4. 1983, σ. 8.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Εφαρµοστα µρη τηr TBR 20
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