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I

(Mededelingen)

RAAD
GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT ( EG) Nr. 32/96

door de Raad vastgesteld op 3 juni 1996
met het oog op de aanneming van Richtlijn 96/ /EG van het Europees Parlement en de Raad
van . . . betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten

( 96/C 220/01 )
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

en onder leiding van een onderneming uitvoeren

EUROPESE UNIE,

van werkzaamheden, in het kader van een tussen

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 57, lid 2, en
artikel 66,

Gezien het voorstel van de Commissie (^,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Co

mité (2 ),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag ( 3 ),

( 1 ) Overwegende dat, uit hoofde van artikel 3 ,
onder c ), van het Verdrag, de afschaffing tussen de
Lid-Staten van hinderpalen voor het vrije verkeer
van personen en diensten een van de doelstellingen
van de Gemeenschap vormt;

( 2 ) Overwegende dat alle beperkingen voor het verrich
ten van diensten op grond van nationaliteit of
plaats van vestiging krachtens het Verdrag sinds het
einde van de overgangsperiode verboden zijn;

( 3 ) Overwegende dat de verwezenlijking van de interne
markt een dynamische omgeving biedt voor trans
nationale dienstverrichting, doordat steeds meer
ondernemingen ertoe worden aangezet werknemers
tijdelijk ter beschikking te stellen om werk te ver
richten op het grondgebied van een andere Lid
Staat dan de Staat waar deze werknemers gewoon
lijk werkzaam zijn;

(4 ) Overwegende dat het verrichten van diensten
geschiedt hetzij in de vorm van het voor rekening
0 ) PB nr. C 72 van 15 . 3 . 1993 , blz. 78 .
( 2 ) PB nr. C 49 van 24 . 2 . 1992 , blz. 41 .

( 3 ) Advies van het Europees Parlement van 12 februari 1993 ( PB
nr. C 72 van 13 . 3 . 1993 , blz . 85 ), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van . . . ( nog niet verschenen in het
Publikatieblad ) en besluit van het Europees Parlement van
. . ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

die onderneming en de ontvanger van de dienst
gesloten overeenkomst, hetzij in de vorm van het
ter beschikking stellen van werknemers voor de
uitvoering van een overheids- of particuliere
opdracht door een onderneming;

( 5 ) Overwegende dat voor de bevordering van het
grensoverschrijdend verrichten van diensten eerlijke
mededinging alsook maatregelen die de naleving
van de rechten van werknemers garanderen nood
zakelijk zijn;

( 6 ) Overwegende dat de internationalisering van het
dienstverband problemen met zich meebrengt
inzake het recht dat van toepassing is op het
dienstverband en dat het in het belang van de
partijen is om de arbeidsvoorwaarden en -omstan
digheden vast te stellen die op het voorgenomen
dienstverband van toepassing zijn;
( 7) Overwegende dat het ondertekende Verdrag van
Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van
toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (4 ),
dat is ondertekend door twaalf Lid-Staten, op
1 april 1991 in de meeste Lid-Staten van kracht is
geworden;
( 8 ) Overwegende dat artikel 3 van dit Verdrag als
algemene regel de vrijheid van rechtskeuze door de
partijen vastlegt; dat de overeenkomst, bij gebreke
van een rechtskeuze, uit hoofde van artikel 6 , lid 2,
wordt beheerst door het recht van het land waar de

werknemer ter uitvoering van de overeenkomst
gewoonlijk zijn arbeid verricht, zelfs wanneer hij

tijdelijk in een ander land te werk is gesteld; of,
indien de werknemer zijn arbeid gewoonlijk niet in
een zelfde land verricht, door het recht van het land
waar zich de vestiging bevindt die hem in dienst
heeft genomen, tenzij uit het geheel der omstandig
heden blijkt dat de arbeidsovereenkomst nauwer
( 4 ) PB nr. L 266 van 9 . 10 . 1980, blz . 1 .
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met een ander land verbonden is, in welk geval het
recht van dat land toepasselijk is;
( 9 ) Overwegende dat uit hoofde van artikel 6, lid 1 ,
van voornoemd Verdrag de rechtskeuze van de

partijen er niet toe kan leiden dat de werknemer de
bescherming verliest welke hij geniet op grond van
de dwingende bepalingen van het recht dat uit
hoofde van lid 2, bij gebreke van een rechtskeuze
op hem van toepassing zou zijn;
( 10 ) Overwegende dat artikel 7 van voornoemd Verdrag
bepaalt dat, onder bepaalde voorwaarden, behalve
aan het toepasselijk verklaarde recht tegelijk gevolg
kan worden toegekend aan de dwingende bepalin
gen van het recht van een ander land, met name dat
van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan de
werknemer tijdelijk te werk is gesteld;

( 11 ) Overwegende dat, overeenkomstig het in artikel 20
van genoemd Verdrag vervatte beginsel van voor
rang van het Gemeenschapsrecht, dit Verdrag de
toepassing onverlet laat van bepalingen die voor
bijzondere gebieden regels van internationaal pri
vaatrecht met betrekking tot verbintenissen uit
overeenkomst bevatten en die zijn of zullen worden
neergelegd in besluiten van de instellingen van de
Europese Gemeenschappen of in ter uitvoering van
deze besluiten geharmoniseerde nationale wetgevin
gen ;

( 12 ) Overwegende dat het Gemeenschapsrecht niet ver
hindert dat de Lid-Staten het toepassingsgebied van
hun wetgeving of de door de sociale partners geslo
ten collectieve arbeidsovereenkomsten uitbreiden

tot alle personen die, zelfs tijdelijk, op hun grond
gebied werkzaam zijn, ook al is de werkgever in een
andere Lid-Staat gevestigd; dat het Gemeenschaps
recht de Lid-Staten niet verbiedt de naleving van
deze bepalingen met passende middelen te waarbor
gen ;

( 13 ) Overwegende dat de wetgevingen van de Lid-Staten
worden gecoördineerd, teneinde een kern van dwin
gende bepalingen vóór minimale bescherming vast
te leggen, die in het ontvangende land in acht
moeten worden genomen door werkgevers die
werknemers ter beschikking stellen om tijdelijk
werk uit te voeren op het grondgebied van de
Lid-Staten waar de diensten worden verricht; dat
een dergelijke coördinatie alleen via communautaire
wetgeving tot stand kan worden gebracht;

( 14 ) Overwegende dat een „ harde kern" van duidelijk
omschreven beschermende bepalingen in acht moet
worden genomen door de dienstverrichter, ongeacht
de duur van de terbeschikkingstelling van de werk
nemer;

( 15 ) Overwegende dat erin voorzien moet worden dat,
bij bepaalde welomschreven assemblage- of installa
tiewerkzaamheden inzake een geleverd goed, de
bepalingen inzake minimumlonen en het minimum
aantal betaalde vakantiedagen niet van toepassing
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tiedagen soepel moeten worden toegepast; dat,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet
meer dan één maand bedraagt, de Lid-Staten onder
bepaalde voorwaarden kunnen afwijken van de
bepalingen inzake minimumlonen, c.q. kunnen
voorzien in de mogelijkheid dat via collectieve
arbeidsovereenkomsten kan worden afgeweken van
die bepalingen; dat de Lid-Staten, wanneer het gaat
om werkzaamheden van geringe omvang, kunnen
afwijken van de bepalingen inzake het minimum
loon en het minimumaantal betaalde vakantieda
gen;

( 17) Overwegende dat de dwingende bepalingen inzake
minimale bescherming die in het ontvangende land
van kracht zijn, geen beletsel mogen zijn voor de
toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandig
heden die gunstiger zijn voor de werknemers;

( 18 ) Overwegende dat het beginsel dient te worden
nageleefd dat buiten de Europese Gemeenschap
gevestigde ondernemingen geen gunstiger behande
ling mogen krijgen dan op het grondgebied van een
Lid-Staat gevestigde ondernemingen;
( 19 ) Overwegende dat deze richtlijn, onverminderd
andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht, niet
de verplichting oplegt om het bestaan van uitzend
bureaus wettelijk te erkennen, noch afbreuk doet
aan de toepassing door de Lid-Staten van hun
wetgeving betreffende de beschikbaarstelling van
arbeidskrachten en uitzendbedrijven op bedrijven
die niet op hun grondgebied zijn gevestigd, maar
daar in het kader van een dienstverrichting werk
zaam zijn;

(20 ) Overwegende dat deze richtlijn zowel de door de
Gemeenschap met derde landen gesloten overeen
komsten als de wetgeving van de Lid-Staten met
betrekking tot de toegang tot hun grondgebied van
dienstverrichters uit derde landen onverlet laat; dat

deze richtlijn eveneens de nationale wetgevingen
met betrekking tot toelating, verblijf en toegang tot
de arbeidsmarkt van werknemers uit derde landen

onverlet laat;

(21 ) Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1408/71
van de Raad ( J ) de bepalingen vaststelt die van
toepassing zijn op het gebied van sociale-zeker
heidsuitkeringen en -bijdragen;
(22 ) Overwegende dat deze richtlijn geen afbreuk doet
aan het recht van de Lid-Staten om collectieve

maatregelen te nemen ter verdediging van de belan
gen van beroepsgroepen;
(23 ) Overwegende dat de bevoegde instanties van de
Lid-Staten bij de toepassing van deze richtlijn moe
ten samenwerken; dat de Lid-Staten passende maat
regelen moeten nemen ingeval niet aan de bepalin
gen van deze richtlijn wordt voldaan;

zijn;

( 16 ) Overwegende dat voorts de bepalingen inzake mini
mumlonen en het minimumaantal betaalde vakan

( ) PB nr. L 149 van 5 . 7. 1971 , blz. 2. Verordening laatstelijk
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3096/95 (PB nr. L 335
van 30 . 12 . 1995 , blz. 10 ).
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( 24 ) Overwegende dat de goede toepassing van deze
richtlijn dient te worden gegarandeerd en dat daar
toe in een nauwe samenwerking tussen de Commis
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werknemer die gedurende een bepaalde periode werkt op
het grondgebied van een Lid-Staat die niet de Staat is
waar die werknemer gewoonlijk werkt.

sie en de Lid-Staten moet worden voorzien;

(25 ) Overwegende dat de Commissie uiterlijk vijf jaar na
de aanneming van deze richtlijn de toepassingsre
gels van deze richtlijn opnieuw moet bezien,
teneinde in voorkomend geval de nodige wijzigin
gen voor te stellen,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Toepassingsgebied

1 . Deze richtlijn is van toepassing op in een Lid-Staat
gevestigde ondernemingen die in het kader van transna
tionale dienstverrichtingen, overeenkomstig lid 3, werkne
mers ter beschikking stellen op het grondgebied van een
Lid-Staat.

2.
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het
begrip „werknemer" bepaald door het recht van de
Lid-Staat waar de werknemer ter beschikking is gesteld.

Artikel 3

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
1.
De Lid-Staten zien erop toe dat de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde ondernemingen — ongeacht het recht dat
van toepassing is op het dienstverband — voor de op hun
grondgebied ter beschikking gestelde werknemers wat de
hierna genoemde aangelegenheden betreft, de arbeids
voorwaarden en -omstandigheden garanderen die, in de
Lid-Staat waar het werk wordt uitgevoerd, zijn vastge
legd:
— in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
en/of

2.
Deze richtlijn is niet van toepassing op het zeeva
rend personeel van koopvaardijondernemingen.

3.
Deze richtlijn is van toepassing voor zover de in
lid 1 bedoelde ondernemingen een van de volgende trans
nationale maatregelen nemen :
a ) een werknemer voor hun rekening en onder hun
leiding, in het kader van een overeenkomst tussen de
onderneming van herkomst en de ontvanger van de
dienst die in deze Lid-Staat werkzaam is, op het
grondgebied van een Lid-Staat ter beschikking stellen,
voor zover er gedurende de periode van terbeschik
kingstelling een dienstverband tussen de onderneming
van herkomst en de werknemer bestaat,, of

b) een werknemer op het grondgebied van een Lid-Staat
ter beschikking stellen van een vestiging of een tot een
concern behorende onderneming, voor zover er gedu
rende de periode van terbeschikkingstelling een
dienstverband tussen de onderneming van herkomst
en de werknemer bestaat, of

c) als uitzendbedrijf of als onderneming van herkomst,
een werknemer ter beschikking stellen van een ont
vangende onderneming die op het grondgebied van
een Lid-Staat gevestigd is of er werkzaamheden uit
voert, voor zover er gedurende de periode van terbe
schikkingstelling een dienstverband tussen het uit
zendbureau of de onderneming van herkomst en de
werknemer bestaat.

4. Ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat
geen Lid-Staat is, mogen geen gunstiger behandeling
krijgen dan in een Lid-Staat gevestigde ondernemingen.
Artikel 2

Definitie

1 . Voor de toepassing van deze richtlijn wordt onder
„ ter beschikking gestelde werknemer" verstaan, iedere

— in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrech

terlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn ver
klaard in de zin van lid 8 , voor zover deze betrekking
hebben op de in de bijlage genoemde activiteiten:
a ) maximale werk- en minimale rustperioden;
b ) minimumaantal betaalde vakantiedagen;
c ) minimumlonen, inclusief vergoedingen voor over
werk; dit punt is niet van toepassing op de aanvul
lende bedrijfspensioenregelingen;
d ) voorwaarden voor het ter beschikking stellen van
werknemers, inzonderheid door uitzendbedrijven;

e ) gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;
f) beschermende maatregelen met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van zwan
gere of pas bevallen vrouwen, kinderen en jongeren;
g) gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede
andere bepalingen inzake niet-discriminatie .

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het begrip
„ minimumlonen" als bedoeld in de eerste alinea, tweede

streepje, onder c ), bepaald door de nationale wetgeving
en/of praktijk van de Lid-Staat waar de werknemer ter
beschikking is gesteld .
2 . In het geval dat de initiële assemblage en/of de
eerste installatie van een goed, die een wezenlijk bestand
deel uitmaken van een overeenkomst voor de levering van
goederen, noodzakelijk zijn voor het in werking stellen
van het geleverde goed en uitgevoerd worden door
gekwalificeerde en/of gespecialiseerde werknemers van de
leverende onderneming, zijn de punten b ) en c ) van lid 1 ,
eerste alinea, tweede streepje, niet van toepassing, wan
neer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer dan
acht dagen bedraagt.
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De eerste alinea geldt niet voor de in de bijlage bedoelde
activiteiten in de bouwsector .

3 . De Lid-Staten kunnen, na raadpleging van de
sociale partners, overeenkomstig de in de onderscheiden
Lid-Staten geldende gebruiken en tradities, besluiten lid 1 ,
eerste alinea, tweede streepje, onder c ), niet toe te passen
in de in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ), bedoelde gevallen,
wanneer de duur van de terbeschikkingstelling niet meer
dan één maand bedraagt.

4. De Lid-Staten kunnen, overeenkomstig hun natio
nale wetgeving en/of praktijk, bepalen dat door middel
van collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van lid 8 ,
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ben voor alle gelijksoortige ondernemingen in het
betrokken geografische gebied en in de betrokken
beroepsgroep of bedrijfstak
en/of

— de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten zijn
door de op nationaal niveau meest representatieve
organisaties van de sociale partners, en die op het
gehele nationale grondgebied worden toegepast,
mits de toepassing daarvan op de in artikel 1 , lid 1 , eerste
alinea, bedoelde ondernemingen wat de onder lid 1 van
dit artikel vermelde aangelegenheden betreft een gelijke

voor één of meer bedrijfstakken kan worden afgeweken
van de bepalingen van lid 1 , eerste alinea, tweede
streepje, onder c ), in de in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ),
bedoelde gevallen, alsmede van een besluit van de Lid
Staat in de zin van lid 3 , wanneer de duur van de
terbeschikkingstelling niet meer dan één maand be
draagt.

behandeling garandeert van die ondernemingen en de
andere in deze alinea bedoelde ondernemingen die zich in
een soortgelijke situatie bevinden.

5.
De Lid-Staten kunnen voorzien in een afwijking van
lid 1 , eerste alinea, tweede streepje, onder b) en c ), in de
in artikel 1 , lid 3 , onder a ) en b ), bedoelde gevallen,
wanneer de te verrichten werkzaamheden van geringe
omvang zijn.

— op de plaats van de activiteit of in de betrokken
bedrijfstak ten aanzien van de in lid 1 , eerste alinea,
vermelde aangelegenheden onderworpen zijn aan
dezelfde verplichtingen als de ondernemingen die bij
de terbeschikkingstellingen zijn betrokken

Er is sprake van gelijke behandeling in de zin van dit
artikel, wanneer de nationale ondernemingen die zich in
een soortgelijke situatie bevinden :

en

De Lid-Staten die gebruik maken van de in de eerste
alinea geboden mogelijkheid, stellen de criteria vast waar
aan de te verrichten werkzaamheden moeten voldoen om

— met dezelfde gevolgen aan deze verplichtingen moeten
voldoen .

als werkzaamheden „van geringe omvang" te worden
beschouwd .

6 . De duur van de terbeschikkingstelling wordt bere
kend over een referentieperiode van een jaar, aanvangend

met de terbeschikkingstelling.
Bij die berekening wordt de duur van een eventueel door
een te vervangen werknemer vervulde terbeschikkingstel
ling in aanmerking genomen.
7.
De leden 1 tot en met 6 vormen geen beletsel voor
de toepassing van arbeidsvoorwaarden en -omstandighe
den die gunstiger voor de werknemers zijn.

De toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling
worden als een deel van het minimumloon beschouwd,

voor zover deze niet uitgekeerd worden als vergoeding
van daadwerkelijk in verband met de terbeschikkingstel
ling gemaakte onkosten, zoals reiskosten, verblijfkosten
en kosten voor voeding.
8.

Onder collectieve arbeidsovereenkomsten of scheids

rechterlijke uitspraken die algemeen verbindend zijn ver
klaard, worden verstaan de overeenkomsten of uitspra
ken die moeten worden nageleefd door alle ondernemin
gen die tot de betrokken beroepsgroep of bedrijfstak
behoren en onder het territoriale toepassingsgebied van
die overeenkomsten of uitspraken vallen.
Ontbreekt een stelsel voor het algemeen verbindend ver
klaren

van

in

de

eerste

alinea

bedoelde

collectieve

9 . De Lid-Staten mogen bepalen dat de in artikel 1 ,
lid 1 , bedoelde ondernemingen werknemers in de zin van
artikel 1 , lid 3 , onder c ), dezelfde voorwaarden moeten

garanderen als die welke voor uitzendkrachten gelden in,
de Lid-Staten op het grondgebied waarvan de arbeid
wordt verricht.

10.
Deze richtlijn belet niet dat de Lid-Staten, met
inachtneming van het Verdrag, op gelijke wijze aan de
nationale ondernemingen en aan de ondernemingen van
andere Staten arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
voorschrijven

— die betrekking hebben op andere aangelegenheden
dan bedoeld in lid 1 , eerste alinea, voor zover het gaat
om bepalingen van openbare orde, ,
— die zijn vastgesteld in collectieve arbeidsovereenkom
sten of scheidsrechterlijke uitspraken als bedoeld in

lid 8 , met betrekking tot andere dan de in de bijlage
genoemde activiteiten.
Artikel 4

Samenwerking inzake informatie

1 . Met het oog op de tenuitvoerlegging van deze
richtlijn wijzen de Lid-Staten, overeenkomstig de natio
nale wetgevingen en/of praktijken, een of meer verbin

arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken,
dan kunnen de Lid-Staten zich baseren op:

dingsbureaus of een of meer bevoegde nationale instanties

— de collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrech

2. De Lid-Staten zorgen ervoor dat samengewerkt
wordt tussen de overheidsinstanties die overeenkomstig

terlijke uitspraken die algemene rechtsgevolgen heb

aan .
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de nationale wetgeving bevoegd zijn voor het toezicht op
de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden als bedoeld
in artikel 3 . Deze samenwerking bestaat vooral in het
beantwoorden van gemotiveerde verzoeken van die over
heidsinstanties om nadere inlichtingen over de transnatio

nale terbeschikkingstelling van werknemers, inclusief over
kennelijke gevallen van misbruik of vermoedelijke geval
len van onwettige transnationale activiteiten.

Nr . C 220/5

een rechtsvordering worden ingesteld in de Lid-Staat op
het grondgebied waarvan de werknemer ter beschikking
is (was ) gesteld, onverminderd, in voorkomend geval, de
mogelijkheid om, conform de bestaande internationale
overeenkomsten inzake rechterlijke bevoegdheid, een
rechtsvordering in een andere Staat in te stellen .

Artikel 7
De Commissie en de in de eerste alinea bedoelde over

heidsinstanties werken nauw samen teneinde de proble
men die bij de toepassing van artikel 3 , lid 10, kunnen
rijzen, te onderzoeken.
De wederzijdse administratieve bijstand is kosteloos .

Tenuitvoerlegging

De Lid-Staten stellen de nodige wettelijke en bestuurs
rechtelijke bepalingen vast om uiterlijk op . . .(') aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.

3.
de

Elke Lid-Staat neemt passende maatregelen, opdat
informatie

betreffende

de

in

artikel

3

bedoelde

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden algemeen toe
gankelijk is.

4.
Elke Lid-Staat geeft de andere Lid-Staten en de
Commissie kennis van de verbindingsbureaus en/of
bevoegde instanties als bedoeld in lid 1 .

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen vaststellen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwèzen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten .

Artikel 8
Artikel 5

Heronderzoek door de Commissie

Maatregelen

Uiterlijk op . . . ( 2) onderwerpt de Commissie de wijze van
toepassing van de richtlijn aan een nieuw onderzoek, ten
einde zo nodig aan de Raad de vereiste wijzigingen voor

De Lid-Staten nemen adequate maatregelen ingeval niet
aan de bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan.

Zij dragen er met name zorg voor dat de werknemers
en/of hun vertegenwoordigers over passende procedures
beschikken om de naleving van de verplichtingen uit
hoofde van deze richtlijn af te dwingen .

Artikel 6

te stellen .

Artikel 9

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te . . .

Rechterlijke bevoegdheid
Om het recht op de in artikel 3 gegarandeerde arbeids
voorwaarden en -omstandigheden te doen gelden, kan

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

( ) 36 maanden na de aanneming van deze richtlijn .
( 2 ) 60 maanden na de aanneming van deze richtlijn .
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BIJLAGE

De in artikel 3 , lid 1 , tweede streepje, bedoelde activiteiten omvatten alle activiteiten in de bouwsector die
betrekking hebben op het oprichten, het herstellen, het onderhouden, het verbouwen of het slopen van
bouwwerken, en met name de volgende activiteiten :
1.

Graafwerkzaamheden

2 . Andere grondwerkzaamheden
3.

Bouw

4 . Monteren en demonteren van prefab-elementen

5 . Inrichting of uitrusting
6 . Verbouwing
7.

Restauratie

8.

Herstelwerkzaamheden

9. Ontmanteling

10. Sloop
11 .

Groot onderhoud

12 . Klein onderhoud — schilderwerk en schoonmaak

13 . Sanering.
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I.

INLEIDING

1 . De Commissie heeft bij brief d.d. 28 jurti 1991 een voorstel ingediend voor een richtlijn
van de Raad, gebaseerd op artikel 57, lid 2 , en artikel 66 van het EG-Verdrag,
betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van
diensten .

2 . Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben respectievelijk op
10 februari 1993 en 18 december 1991 advies uitgebracht.
In het licht van die adviezen heeft de Commissie bij brief d.d . 16 juni 1993 een
gewijzigd voorstel ingediend .
3 . Op 3 juni 1996 heeft de Raad zijn gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig
artikel 189 B van het Verdrag vastgesteld .

II .

DOELSTELLING

De beoogde richtlijn heeft tot doel de rechtszekerheid te vergroten, de randvoorwaarden
voor een eerlijke concurrentie tussen de ondernemingen vast te leggen en de werknemers te
beschermen, zulks om de vrije verrichting van diensten binnen de Gemeenschap tot een feit
te maken, door

— regels vast te stellen voor de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die in een
Lid-Staat gevestigde ondernemingen moeten bieden aan werknemers die zij ter beschik
king stellen voor het verrichten van diensten op het grondgebied van een andere
Lid-Staat,

— het regelen van samenwerking voor uitwisseling van informatie tussen de bevoegde
nationale instanties,

— garanties op te nemen voor de toepassing van de in de richtlijn bedoelde arbeidsvoor
waarden en -omstandigheden, mede op het gebied van de voor werknemers ter
beschikking staande procedures en de rechterlijke bevoegdheid.
III . ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1 . Algemene opmerkingen

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt de lijst van arbeidsvoorwaarden en
-omstandigheden van het gewijzigde Commissievoorstel in hoofdlijnen overgenomen.
Voor het niet toepassen van sommige van die voorwaarden op korte perioden van
terbeschikkingstelling heeft de Raad gekozen voor een facultatieve regeling, behalve voor
de initiële assemblage en/of de eerste installatie van een goed. Voorts heeft hij het niet
toepassen voor werkzaamheden van geringe omvang, onafhankelijk van de duur
daarvan, facultatief gesteld.
De Raad heeft nieuwe bepalingen toegevoegd onder andere voor de gelijke behandeling
van wel en niet in een Lid-Staat gevestigde ondernemingen en voor de rechterlijke
bevoegdheid.
2 . Specifieke opmerkingen
2.1 . Belangrijkste wijzigingen die de Raad in bet gewijzigde Commissievoorstel heeft
aangebracht
De belangrijkste wijzigingen van de Raad in het gewijzigde Commissievoorstel
hebben betrekking op de volgende punten:
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a ) Behandeling van ondernemingen die in een derde land zijn gevestigd ( artikel 1 ,
leden 1 en 4 )

De Raad heeft wel bepaald dat de richtlijn alleen van toepassing is op
ondernemingen die in een Lid-Staat zijn gevestigd, doch besloten dat onderne
mingen die in een derde land zijn gevestigd geen gunstiger behandeling mogen
krijgen.
b ) Niet toepassen van de richtlijn op zeevarend personeel van koopvaardijonder
nemingen ( artikel 1 , lid 2 )
De Raad heeft aan artikel 1 een nieuw lid toegevoegd waarin is bepaald dat de
richtlijn in bovenbedoeld geval niet van toepassing is.

c ) Verlening van diensten in het kader van een overeenkomst ( artikel 1 , lid 3 ,
onder a ))

De Raad heeft nader bepaald dat de terbeschikkingstelling moet plaatsvinden
in het kader van een overeenkomst tussen de onderneming van herkomst en de
ontvanger van de dienst die in de Lid-Staat van ontvangst werkzaam is .
d ) Definitie van de begrippen „ ter beschikking gestelde werknemer" en „ werkne
mer" ( artikel 2 )

De Raad heeft een nieuw artikel toegevoegd, waarin „ ter beschikking gestelde
werknemer" wordt gedefinieerd en waarin wordt gepreciseerd dat het begrip
„ werknemer" wordt bepaald door het recht van de Lid-Staat van ontvangst.
e ) Lijst van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden ( artikel 3 , lid 1 , en lid 10,
eerste streepje )

In de door de Commissie voorgestelde lijst zijn onder andere de volgende
wijzigingen aangebracht:
— in de onderdelen a ) en b ) (werk- en rustperioden en betaalde vrije dagen ):
— zijn algemenere formuleringen gekozen;

— is voor de betaalde vrije dagen aangegeven dat het gaat om vakantieda
gen ;

— in onderdeel c ) ( minimumlonen):

— is de vermelding van toeslagen niet gehandhaafd;
— is daarentegen bepaald dat onderdeel c ) niet van toepassing is op
aanvullende bedrijfspensioenregelingen;
— in onderdeel f) ( beschermende maatregelen):
— zijn de arbeidsomstandigheden toegevoegd aan de arbeidsvoorwaarden;
— is daarentegen de vermelding van andere groepen personen niet gehand
haafd;

— in onderdeel g) ( niet-discriminatiebepaling ) is een algemenere formulering
gekozen.
Verder heeft de Raad een nieuwe bepaling opgenomen dat de Lid-Staten de lijst
van voorwaarden en omstandigheden kunnen uitbreiden, voor zover het gaat
om bepalingen van openbare orde .
f) Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, vastgesteld in collectieve arbeids
overeenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken ( artikel 3 , lid 1 , en lid 10,
tweede streepje; bijlage )
Wat de in collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken

vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden betreft heeft de Raad:
— die voor de bouwsector gehandhaafd;

— echter besloten dat de Lid-Staten andere sectoren kunnen opnemen.
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g) Niet toepassen van bepalingen betreffende het minimumaantal betaalde vakan
tiedagen en de minimumlonen ( artikel 3 , leden 2 tot en met 5 )
Wat het onder bepaalde omstandigheden niet toepassen van de bepalingen
betreffende het minimumaantal betaalde vakantiedagen en de minimumlonen
betreft, heeft de Raad een compromis bereikt tussen het standpunt van de
Commissie en bepaalde delegaties enerzijds, die verzochten dat de toepassing
voor korte perioden van terbeschikkingstelling tot een bepaalde drempel niet
verplicht is, en het standpunt van de andere delegaties anderzijds, die hetzij een
verplichte toepassing van de eerste dag van terbeschikkingstelling, hetzij het
facultatief niet toepassen voor korte perioden van terbeschikkingstelling
wensten .

Het door de Raad bereikte compromis houdt met name het volgende in:

— de bepalingen betreffende het minimumaantal betaalde vakantiedagen en de
minimumlonen hoeven niet te worden toegepast op de werkzaamheden
voor de initiële assemblage in de beginfase en/of de eerste installatie van een
goed die de bouwsector niet raken, wanneer de duur van de terbeschikking
stelling niet meer dan acht dagen is ( artikel 3 , lid 2 );

— voor de terbeschikkingstelling van werknemers voor rekening en onder
leiding van de leverende onderneming of binnen een concern geldt dat de
Lid-Staten de mogelijkheid hebben de volgende bepalingen niet toe te
passen :

— betreffende de minimumlonen, na overleg met de sociale partners of
ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst, wanneer de duur van de
terbeschikkingstelling niet meer dan één maand is ( artikel 3 , leden 3
en 4 );

— betreffende het minimumaantal betaalde vakantiedagen en de minimum
lonen ( artikel 3 , lid 5 ) in verband met de geringe omvang van de
werkzaamheden;

hieruit volgt dat het niet toepassen van de bepalingen:
— niet mogelijk is voor uitzendkrachten,

— voor de betaalde vakantiedagen slechts mogelijk is bij werkzaamheden
van geringe omvang.

h ) Relatie tussen toeslagen in verband met de terbeschikkingstelling en het
minimumloon ( artikel 3 , lid 7, tweede alinea )

Voor een eventuele vergelijking van de arbeidsvoorwaarden heeft de Raad een
nieuwe alinea ingevoegd, waarin de relatie tussen de toeslagen in verband met
de terbeschikkingstelling en het minimumloon wordt verduidelijkt.
i)

Ontbreken van een stelsel voor het algemeen verbindend verklaren van
collectieve arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken ( artikel 3 ,
lid 8 , tweede en derde alinea )

De Raad heeft de tekst redactioneel verduidelijkt en aangevuld en met name:

— het begrip „algemeen verbindend" vervangen door „ algemene rechtsgevol
gen hebbend voor alle gelijksoortige ondernemingen" in de betrokken
sector;

— aan de bedoelde collectieve arbeidsovereenkomsten diegene toegevoegd die
gesloten zijn door de meest representatieve organisaties van de sociale
partners en op het gehele nationale grondgebied worden toegepast;

— de gelijke behandeling in de betrokken ondernemingen nader omschreven.
j)

Garantie van toepassing van de in de Lid-Staat van ontvangst geldende
voorwaarden op ter beschikking gestelde uitzendkrachten ( artikel 3 , lid 9 )
De Raad heeft een bepaling opgenomen op grond waarvan de Lid-Staten
kunnen voorschrijven dat voor ter beschikking gestelde uitzendkrachten
dezelfde voorwaarden gelden als voor de andere uitzendkrachten in de Lid
Staat van ontvangst.
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k ) Samenwerking inzake informatie ( artikel 4 )
De Raad heeft algemenere formuleringen gekozen betreffende :
— de voor de uitvoering van de richtlijn bevoegde instanties,
— de inhoud van de samenwerking tussen de overheidsdiensten,
— de informatie die de Lid-Staten verzorgen .

De Raad heeft bepaald dat er bijzondere samenwerking plaatsvindt tussen de
Commissie en de bevoegde overheidsdiensten op het gebied van de toepassing
van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden :
— aangaande andere onderwerpen dan de in de richtlijn bedoelde, wat de
bepalingen van openbare orde betreft;

— die in arbeidsovereenkomsten of scheidsrechterlijke uitspraken zijn geregeld,
in andere sectoren dan de bouwsector .

Gezien de ruime mate van informatie waartoe is besloten, heeft de Raad de

plicht tot bekendmaking door de bevoegde instantie niet gehandhaafd , doch
vastgesteld dat de informatie over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
algemeen toegankelijk moet zijn .
1)

Rechterlijke bevoegdheid ( artikel 6 )
De Raad heeft een artikel opgenomen waarin de rechterlijke bevoegdheid bij de
gerechten van de Lid-Staat van ontvangst wordt gelegd .

m ) Uitvoering ( artikel 7 )

De Raad heeft de voorgestelde uitvoeringsdatum van twee jaar na de aanne
ming van de richtlijn op drie jaar gebracht.
Voorts heeft hij de gebruikelijke bepaling toegevoegd dat de Lid-Staten de
bepalingen, die zij vaststellen om aan de richtlijn te voldoen, vergezeld laten
gaan van een verwijzing naar de richtlijn .
2.2 . Amendementen van het Europees Parlement

a ) Door de Commissie overgenomen amendementen

Van de door de Commissie overgenomen amendementen heeft de Raad de
amendementen nrs . 2 , 4, 6 , 7, 8 , 12, 24, 30 , 31 , 32 (tweede deel ) en 33 geheel,
ten dele of met redactionele wijzigingen gehandhaafd .
Hij heeft de amendementen nrs . 3 , 10 ( eerste deel ), 16 , 17, 18 ( tweede deel ) en
20 niet gehandhaafd .
b ) Niet door de Commissie overgenomen amendementen
Van de niet door de Commissie overgenomen amendementen heeft ook de
Raad de nrs . 1 , 5 , 9, 10 ( tweede deel ), 11 , 15 , 18 ( eerste deel ), 19 , 21 , 22 , 23 ,
26 , 27, 28 en 29 niet gehandhaafd .
Wel heeft de Raad amendement nr . 14 in de context van artikel 3 , lid 4, met
redactionele wijzigingen, en amendement nr. 25 ( eerste deel ) overgenomen .
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT ( EG ) Nr. 33/96

door de Raad vastgesteld op 10 juni 1996
met het oog op de aanneming van Richtlijn 96/. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad
van ... tot wijziging van Richtlijn 89/686/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de
wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
( 96/C 220/02 )

„ Aanvullende opschriften

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

— De laatste twee cijfers van het jaar waarin de
CE-markering is aangebracht; dit opschrift is niet

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

vereist voor de in artikel 8 , lid 3 , bedoelde be

schermingsmiddelen.".

Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ),
Artikel 2

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag ( 3 ),

Overwegende dat volgens Richtlijn 89/686/EEG ( 4) alle
persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM ) van de CE
markering voorzien moeten zijn en naast die markering
het jaar moeten vermelden waarin die markering is aan
gebracht;
Overwegende dat het vermelden van het jaar niet bij
draagt tot de veiligheid van de gebruiker van de PBM;
overwegende dat dit jaartal voor de uiterste gebruiksda
tum kan worden aangezien die op aan veroudering
onderhevige PBM moet worden aangebracht;

1.
De Lid-Staten dienen vóór 1 januari 1997 de wette
lijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te
voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onmiddellijk
in kennis .

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 1997.
Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen vaststellen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de

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

Overwegende dat het aanbrengen van dat jaartal extra
werk meebrengt voor de fabrikanten van PBM en in niet
geringe mate kostenverhogend werkt;

Overwegende dat, gelet op het subsidiariteitsbeginsel, een
vereenvoudiging van het desbetreffende voorschrift voor
de fabrikanten slechts kan worden ingevoerd door een
richtlijn waarbij Richtlijn 89/686/EEG wordt gewijzigd,

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Gedaan te . . .
Artikel 1

In bijlage IV van Richtlijn 89/686/EEG vervalt de vol
gende tekst:

(') PB nr . C 23 van 27. 1 . 1996 , blz . 6 .
( 2 ) PB nr . C 97 van 1 . 4 . 1996 , blz . 8 .
( 3 ) Advies van het Europees Parlement van 22 mei 1996 ( nog

niet verschenen in het Publikatieblad ), gemeenschappelijk
standpunt van de Raad van . . . ( nog niet verschenen in het
Publikatieblad ) en besluit van het Europees Parlement van
. . . ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).

(4) PB nr. L 399 van 30 . 12 . 1989, blz. 18 . Richtlijn gewijzigd
bij de Richtlijnen 93/68/EEG ( PB nr. L 220 van 30 . 8 . 1993 ,
blz . 1 ) en 93/95/EEG ( PB nr . L 276 van 9 . 11 . 1993 ,
blz . 11 ).

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I.

INLEIDING

1 . De Commissie heeft met een brief d.d . 3 januari 1996 een op artikel 100 A van het
EG-Verdrag gebaseerd richtlijnvoorstel ingediend tot wijziging van Richtlijn 89/686/EEG
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende persoon
lijke beschermingsmiddelen ( PBM ).
2 . Het Europees Parlement heeft in zijn op 22 mei 1996 uitgebrachte advies zijn
goedkeuring gehecht aan het Commissievoorstel .

Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 31 januari 1996 advies uitgebracht.
3 . De Raad heeft overeenkomstig artikel 189 B van het Verdrag op 10 juni 1996 zijn
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld .
II .

DOEL

4 . Het voorstel strekt tot wijziging van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 decem
ber 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende
persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM ), een richtlijn die reeds gewijzigd werd bij de
Richtlijnen 93/68/EEG en 93/95/EEG.
Doel van dit voorstel is de vereenvoudiging van de administratieve eisen die worden
opgelegd aan de fabrikanten van persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM) en inzon
derheid de afschaffing van de verplichting om op elk PBM het jaar van de CE-markering
aan te brengen .
III . ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

5 . De Raad heeft het voorstel van de Commissie goedgekeurd en alleen de datum in

artikel 2 gewijzigd . De Raad heeft er de voorkeur aan gegeven om als uiterste datum
voor vaststelling en bekendmaking van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
door de Lid-Staten, een specifiek tijdstip te vermelden, namelijk 1 januari 1997, in
plaats van de periode van drie maanden in het oorspronkelijke voorstel .
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG ) Nr. 34/96

door de Raad vastgesteld op 18 juni 1996

met het oog op de aanneming van Richtlijn 96/. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad
van . . . inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de
universele dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open
Network Provision ( ONP)
( 96/C 220/03 )
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

work Provision"-voorschriften een geschikt raam

EUROPESE UNIE,

werk voor de harmonisatie van interconnectievoor

waarden bieden; dat deze harmonisatie van funda

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie ( M ,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té ( 2),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag ( 3 ),
( 1 ) Overwegende dat met ingang van 1 januari 1998
met overgangsperiodes voor bepaalde Lid-Staten de
verstrekking van telecommunicatiediensten en
-infrastructuur in de Gemeenschap zal worden geli
beraliseerd; dat in de resolutie van de Raad van
7 februari 1994 over beginselen voor universele
dienstverstrekking in de telecommunicatiesector ( 4 )
wordt erkend dat er met het oog op het bevorderen
van telecommunicatiediensten op Gemeenschaps
schaal moet worden gezorgd voor interconnectie
van openbare netwerken, en dat in de toekomstige,
door concurrentie gekenmerkte omgeving moet
worden gezorgd voor interconnectie tussen de net

menteel belang is voor de totstandbrenging en de
goede werking van de interne markt voor telecom
municatiediensten; dat in de resolutie van de Raad
van 18 september 1995 over de ontwikkeling van
het toekomstig regelgevingskader voor de telecom

municatie ( 7 ) de instandhouding en ontwikkeling
van een universele dienstverstrekking en de vaststel
ling van een specifieke reglementering betreffende
interconnectie worden erkend als sleutelelementen

voor de opstelling van het toekomstig regelgevings
kader, en dat daarin tevens een aantal richtsnoeren
ter zake is vervat;

( 2 ) Overwegende dat voor interconnectie met openbare
telecommunicatienetwerken en algemeen beschik
bare telecommunicatiediensten, ongeacht de daar
voor gebruikte ondersteunende technologieën, een
algemeen kader nodig is, teneinde in eind-tot-eind
interoperabiliteit van diensten voor gebruikers in de
Gemeenschap te voorzien; dat billijke, evenredige
en niet-discriminerende voorwaarden voor intercon

nectie en interoperabiliteit sleutelfactoren zijn bij de
aanmoediging van de ontwikkeling van open en
door concurrentie gekenmerkte markten;

werken van de verschillende nationale en commu

( 3 ) Overwegende dat de afschaffing van bijzondere en

nautaire exploitanten; dat in Richtlijn 90/387/EEG
van de Raad van 28 juni 1990 betreffende de
totstandbrenging van de interne markt voor tele

uitsluitende rechten in de telecommunicatiesector

communicatiediensten door middel van de tenuit

inhoudt dat bepaalde bestaande definities herzie
ning behoeven; dat radio- en televisieomroepdien
sten voor de doeleinden van deze richtlijn niet

voerlegging van Open Netwerk Provision (5 ), gehar
moniseerde beginselen voor open en efficiënte toe
gang tot en gebruik van openbare telecommunica
tienetwerken en, voor zover van toepasing, alge
meen beschikbare diensten, zijn vastgelegd; dat in
de resolutie van de Raad van 22 juli 1993 inzake

onder telecommunicatiediensten vallen; dat de tech
nische voorwaarden, tarieven, gebruiks- en leve

het overzicht van de situatie in de telecommunica

( 4 ) Overwegende dat het regelgevingskader voor de
interconnectie de situaties bestrijkt waarin de geïn
terconnecteerde netwerken worden gebruikt voor
de commerciële verstrekking van algemeen beschik
bare telecommunicatiediensten; dat het regel
gevingskader voor de interconnectie niet het geval
bestrijkt van een telecommunicatienetwerk dat
wordt gebruikt voor de verstrekking van diensten
die alleen beschikbaar zijn voor een specifieke eind
gebruiker of een gesloten groep gebruikers, maar
alleen het geval van een telecommunicatienetwerk
dat wordt gebruikt voor de verstrekking van alge

tiesector en de noodzaak van verdere ontwikkeling
op die markt ( 6 ) wordt erkend dat de „ Open Net
( ] ) PB nr. C 313 van 24 . 11 . 1995 , blz . 7.
( 2 ) Advies uitgebracht op 29 februari 1996 ( PB nr. C 153 van
28 . 5 . 1996 , blz . 21 ).
( 3 ) Advies van het Europees Parlement van . . . ( nog niet versche

nen in het Publikatieblad ), gemeenschappelijk standpunt van
de Raad van . . . ( nog niet verschenen in het Publikatieblad )
en besluit van het Europees Parlement van . . . ( nog niet
verschenen in het Publikatieblad ).
(4 ) PB nr. C 48 van 16 . 2 . 1994, blz . 1 .
( 5 ) PB nr . L 192 van 24 . 7. 1990, blz . 1 .
( 6 ) PB nr . C 213 van 6 . 8 . 1993 , blz . 1 .

ringsvoorwaarden die op interconnectie van toepas
sing zijn, kunnen verschillen van de voorwaarden
die voor eindgebruiker/netwerk-interfaces gelden;

( 7 ) PB nr. C 258 van 3 . 10 . 1995 , blz. 1 .

Nr . C 220/ 14

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

meen beschikbare diensten; dat de geïnterconnec
teerde telecommunicatienetwerken het eigendom
kunnen zijn van de betrokken partijen of gebaseerd
kunnen zijn op huurlijnen en/of op transmissiecapa
citeit die niet het eigendom van de betrokken
partijen is;
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ling en veranderingen in de vraag bij de gebruikers,
en dat de nieuwe voorwaarden voor het verstrek

ken van de universele dienst bij de latere toetsing
van deze richtlijn geëvalueerd moeten worden;
( 8 ) Overwegende dat in de resolutie van de Raad van

( 5 ) Overwegende dat, na de afschaffing van bijzondere
en uitsluitende rechten voor telecommunicatiedien

sten en -infrastructuur in de Gemeenschap, de ver
strekking van telecommunicatienetwerken of tele
communicatiediensten wellicht aan enige vorm van
machtiging door de Lid-Staten moet worden onder
worpen; dat organisaties die gerechtigd zijn om in
de gehele Gemeenschap of in een deel daarvan
openbare telecommunicatienetwerken of algemeen
beschikbare telecommunicatiediensten te verstrek

ken op een commerciële basis interconnectieover
eenkomsten moeten kunnen aangaan in overeen
stemming met het Gemeenschapsrecht, waarbij
evenwel nationale regelgevende instanties toezicht
kunnen uitoefenen en zo nodig stappen kunnen
ondernemen; dat het nodig is adequate interconnec
tie binnen de Gemeenschap van bepaalde netwer
ken en de interoperabiliteit van diensten te waar
borgen die voor het maatschappelijk en economisch
welzijn van gebruikers in de Gemeenschap essen
tieel zijn, met name vaste en mobiele openbare
telefoonnetwerken en -diensten en huurlijnen; dat
„ openbaar" in de zin van deze richtlijn geen betrek
king heeft op eigendom, noch op een beperkt geheel
van aangeboden diensten die aangeduid worden als
„ openbare netwerken" of „ openbare diensten",
doch op netwerken of diensten die algemeen
beschikbaar zijn gesteld voor gebruik door derden;

( 6 ) Overwegende dat het nodig is vast te stellen welke
organisaties ten aanzien van interconnectie rechten
en plichten hebben; dat het, teneinde de ontwikke
ling van nieuwe soorten telecommunicatiediensten
te stimuleren, belangrijk is nieuwe vormen van
interconnectie en van bijzondere toegang tot het
netwerk op andere punten dan de aansluitpunten
die aan de meeste eindgebruikers worden aangebo
den aan te moedigen; dat de marktmacht van een
organisatie afhankelijk is van een aantal factoren,
zoals haar marktaandeel van het betreffende pro
dukt of van de betreffende dienst op de betreffende
geografische markt, haar omzet in vergelijking met
de omvang van de markt, de mate waarin zij de
marktvoorwaarden kan beïnvloeden, haar beheer
sing van de middelen van toegang tot eindgebrui
kers, haar internationale relaties, haar toegang tot
financiële middelen en haar ervaring met de ver

strekking van produkten en diensten op de markt;
dat de nationale regelgevende instanties moeten
vaststellen welke organisaties een aanmerkelijke
macht op de markt hebben en daarbij rekening
moeten houden met de situatie op de betrokken
markt;

( 7 ) Overwegende dat het concept van universele dienst
moet evolueren teneinde gelijke tred te houden met
de technologische vooruitgang, de marktontwikke

7 februari 1994 de voorwaarden voor de financie

ring van een universele spraaktelefoondienst zijn
opgenomen; dat universele dienstverplichtingen een
bijdrage leveren aan de doelstellingen van economi
sche en sociale samenhang en van territoriale bil
lijkheid van de Gemeenschap; dat er in een Lid
Staat meer dan één organisatie met universele

dienstverplichtingen kan zijn; dat bij de berekening
van de nettokosten van de universele dienst reke

ning moet worden gehouden met kosten en inkom
sten, alsmede met economische externe factoren en
met de immateriële voordelen die met het verstrek

ken van de universele dienst samenhangen, maar
dat daarbij het thans lopende proces van tariefher
structurering niet mag worden gehinderd; dat de
kosten van universele dienstverplichtingen op basis
van transparente procedures dienen te worden bere
kend; dat financiële bijdragen in verband met het
delen van universele dienstverplichtingen moeten
worden gedifferentieerd van de interconnectieprijs;
dat het, wanneer een universele dienstverplichting
voor een organisatie een onevenredige last vormt,
passend is dat de Lid-Staten mechanismen mogen
instellen om de nettokosten van de universele ver

strekking van een vast openbaar telefoonnet en een
vaste openbare telefoondienst te delen met andere
organisaties die openbare telefoonnetten en/of alge
meen beschikbare spraaktelefoondiensten exploite
ren; dat daarbij de beginselen van het communau
tair recht, met name de beginselen van niet-discri
minatie en proportionaliteit, moeten worden nage
leefd, en dat een en ander geen afbreuk mag doen
aan artikel 100 A, lid 2, van het Verdrag;

( 9 ) Overwegende dat het van belang is beginselen vast
te leggen die transparantie, toegang tot informatie,
niet-discriminatie en gelijkheid van toegang garan
deren, in het bijzonder met betrekking tot organisa
ties met een aanmerkelijke macht op de markt;

( 10 ) Overwegende dat de prijsvorming voor interconnec
tie voor de structuur en de intensiteit van de

concurrentie in het overgangsproces naar een vrijge
maakte markt een sleutelfactor is; dat organisaties
met een aanmerkelijke macht op de markt moeten
kunnen aantonen dat hun interconnectieprijzen op
basis van objectieve criteria vastgesteld worden , in
overeenstemming zijn met de beginselen van trans
parantie en kostenoriëntatie, en wat betreft de
aangeboden netwerk- en dienstenelementen vol
doende gesplitst zijn; dat de publikatie van een lijst
van interconnectiediensten, prijzen, condities en

voorwaarden de noodzakelijke transparantie en
non-discriminatie ten goede komt; dat enige flexibi
liteit in de methoden van prijsberekening voor
interconnectieverkeer mogelijk moet zijn, met inbe
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grip van tarifering op capaciteitsbasis; dat het
tariefniveau de produktiviteit moet bevorderen en
efficiënte en duurzame markttoegang dient aan te
moedigen, en niet lager behoort te zijn dan een
minimum dat wordt berekend aan de hand van

incrementele kosten op lange termijn en op recht
streeks toewijsbare kosten gebaseerde kostentoewij
zingsmethoden, noch hoger dan een maximum dat
wordt bepaald door de op zich staande kosten die
met de verschaffing van de betreffende interconnec
tie zijn verbonden; dat een tarifering voor intercon
nectie gebaseerd op een prijsniveau dat nauw aan
sluit bij de incrementele kosten op lange termijn
voor het verschaffen van toegang tot de intercon
nectie een passend instrument vormt om de snelle
ontwikkeling van een open en door concurrentie
gekenmerkte markt aan te moedigen;
( 11 ) Overwegende dat wanneer een organisatie een aan
merkelijke macht heeft op de markt, een passende
scheiding van boekhoudingen tussen interconnectie
en andere activiteiten transparantie van de interne
kostenoverdrachten waarborgt; dat wanneer een
organisatie met bijzondere of uitsluitende rechten
op niet-telecommunicatiegebied ook telecommuni
catiediensten verstrekt, een gescheiden boekhouding
of een structurele scheiding geëigende middelen zijn
om oneerlijke kruissubsidies tegen te gaan, ten
minste vanaf een bepaalde omzet in de telecommu
nicatiesector;

( 12 ) Overwegende dat de nationale regelgevende instan
ties een belangrijke rol te vervullen hebben bij het
bevorderen van de ontwikkeling van een door con
currentie gekenmerkte markt in het belang van de
gebruikers in de Gemeenschap en bij het garande
ren van adequate interconnectie van netwerken en
interoperabiliteit van de diensten; dat onderhande
lingen over interconnectieovereenkomsten door de
nationale regelgevende instanties kunnen worden
vergemakkelijkt wanneer zij voorafgaand bepaalde
voorwaarden vaststellen en andere gebieden identi
ficeren die in de interconnectieovereenkomsten aan

bod moeten komen; dat in geval van een geschil
over interconnectie tussen partijen in dezelfde Lid
Staat een benadeelde partij in staat moet zijn een
beroep op de nationale regelgevende instantie te
doen om het geschil te beslechten; dat de nationale
regelgevende instanties in staat moeten zijn organi
saties op te leggen interconnectie met hun facilitei
ten te verschaffen, wanneer kan worden aange
toond dat dit in het belang van de gebruikers is;
( 13 ) Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 90/387/
EEG de essentiële eisen die beperkingen betreffende
de toegang tot en het gebruik van openbare tele
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lijn voor de Lid-Staten geen beletsel vormen maat
regelen te nemen die gerechtvaardigd zijn op grond
van in de artikelen 36 en 56 van het Verdrag
genoemde redenen, met name redenen van open
bare veiligheid, openbare orde en openbare zedelijk
heid;

( 14 ) Overwegende dat het gezamenlijk gebruik van faci
liteiten vanuit stedebouwkundig oogpunt of uit
milieu-, economische of andere overwegingen nuttig
kan zijn en door de nationale regelgevende instan
ties dient te worden aangemoedigd op basis van
vrijwillige overeenkomsten; dat het verplicht delen
van faciliteiten in sommige gevallen passend kan
zijn, maar slechts na volledig openbare raadpleging
aan organisaties dient te worden opgelegd;
( 15 ) Overwegende dat nummering een sleutelelement is
voor gelijke toegang; dat de nationale regelgevende
instanties de verantwoordelijkheid dienen te dragen
voor het beheer van en het toezicht op de nationale
nummerplannen en de naamgevings- en adres
seringsaspecten
van
telecommunicatiediensten
die coördinatie op nationaal niveau vergen,
teneinde daadwerkelijke concurrentie te garanderen;
dat de nationale regelgevende instanties bij de uit
oefening van die verantwoordelijkheid het propor
tionaliteitsbeginsel in acht dienen te nemen, met
name voor wat betreft de gevolgen van eventuele
maatregelen voor de netwerkexploitanten, de tus
senhandelaars en de consumenten; dat nummerpor
tabiliteit voor gebruikers een belangrijke faciliteit is
en zo spoedig als praktisch mogelijk dient te wor
den ingevoerd; dat nummerplannen in nauw over
leg met alle betrokken partijen moeten worden
ontwikkeld en in harmonie met zowel een geheel
Europa bestrijkend nummerkader voor de lange
termijn als internationale nummerplannen die nu
bij de Europese Conferentie van PTT-administraties
( CEPT) in studie zijn; dat de behoefte aan nummers
in Europa, de noodzaak paneuropese en nieuwe
diensten te verstrekken en het wereldwijde karakter
en de synergie van de telecommunicatiemarkt het
wenselijk maken om in internationale organisaties
en fora waar nummerplanbesluiten worden geno
men, te komen tot coördinatie van de nationale

standpunten;

( 16 ) Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 90/387/
EEG de harmonisatie van technische interfaces en

toegangsvoorwaarden moet worden gebaseerd op
gemeenschappelijke technische voorschriften waarin
rekening wordt gehouden met internationale nor
malisatie; dat het nodig kan zijn over te gaan tot de
ontwikkeling van nieuwe Europese normen voor
interconnectie; dat overeenkomstig Richtlijn 83/

communicatienetwerken of -diensten rechtvaardi

189/EEG van de Raad van 28 maart 1983 betref

gen, alleen betrekking hebben op de veiligheid van

fende een informatieprocedure op het gebied van

het functioneren van het netwerk, behoud van de

normen en technische voorschriften ( ] ), op gebieden
waarop reeds geharmoniseerde Europese normen in

netwerkintegriteit, interoperabiliteit van diensten in
gerechtvaardigde gevallen en, voor zover van toe
passing, bescherming van gegevens; dat de redenen
voor die beperkingen openbaar moeten worden
gemaakt; dat de bepalingen van onderhavige richt

( ) PB nr . L 109 van 26 . 4 . 1983 , blz . 8 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Beschikking 96/ 139/EG van de Commissie ( PB
nr. L 32 van 10 . 2 . 1996 , blz . 31 ).
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voorbereiding zijn, geen nieuwe nationale normen
mogen worden uitgewerkt;
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andere Lid-Staten; dat van de verplichting om in
nummerportabiliteit te voorzien uitstel kan worden
verleend wanneer de Commissie het ermee eens is

( 17 ) Overwegende dat overeenkomstig Richtlijn 90/387/
EEG de ONP-voorwaarden transparant moeten zijn
en op passende wijze moeten worden gepubliceerd;
dat bij die richtlijn het ONP-comité is opgericht om
de Commissie bij te staan en tevens een procedure
wordt geboden voor overleg met de telecommunica
tieorganisaties, gebruikers, consumenten, fabrikan
ten en dienstverrichters;

( 18 ) Overwegende dat er, naast de klachtenprocedures
waarin het nationaal of het Gemeenschapsrecht
voorziet, behoefte bestaat aan een bemiddelingspro
cedure voor grensoverschrijdende geschillen die niet
onder de bevoegdheid van één enkele nationale
regelgevende instantie vallen ; dat deze door onge
acht welke betrokken nationale regelgevende
instantie in te leiden procedures snel, goedkoop en
transparant dienen te zijn en alle partijen daarbij
moeten worden betrokken;

( 19 ) Overwegende dat de Lid-Staten, teneinde de Com
missie in staat te stellen op effectieve wijze op de
toepassing van deze richtlijn toe te zien, haar ervan
in kennis moeten stellen welke nationale regelge
vende instanties verantwoordelijk zijn voor de bij
deze richtlijn gecreëerde taken en welke organisaties
onder de bepalingen ervan vallen ;
( 20 ) Overwegende dat, gezien de dynamische ontwikke
ling in deze sector een snelle procedure voor aan
passing van een aantal bijlagen van deze richtlijn
dient te worden ingevoerd, waarin volledig rekening
wordt gehouden met de standpunten van de Lid
Staten en waarbij het ONP-comité dient te worden
betrokken;

( 21 ) Overwegende dat op 20 december 1994 overeen
stemming is bereikt over een „ modus vivendi "
tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over de uitvoeringsmaatregelen van
besluiten die volgens de procedure van arti
kel 189 B van het EG-Verdrag worden vast
gesteld ( ! );

( 22 ) Overwegende dat de tenuitvoerlegging van sommige
bepalingen moet worden gekoppeld aan de datum

dat deze verplichting een buitensporige last voor
bepaalde organisaties zou meebrengen;

( 23 ) Overwegende dat deze richtlijn met betrekking tot
niet in de Gemeenschap gevestigde ondernemingen
geen belemmering vormt voor de aanneming van
maatregelen die in overeenstemming zijn met zowel
het Gemeenschapsrecht als de bestaande internatio
nale verbintenissen waarmee wordt beoogd te
garanderen dat de onderdanen van de Lid-Staten in
derde landen een gelijkwaardige behandeling genie
ten; dat de bedrijven uit de Gemeenschap in derde
landen een behandeling moeten genieten en een
daadwerkelijke toegang tot de markten dienen te
krijgen die vergelijkbaar is met de door de Gemeen
schapsregelgeving aan onderdanen uit derde landen
gegarandeerde behandeling, respectievelijk toegang;
dat de Gemeenschap bij de onderhandelingen op
telecommunicatiegebied moet streven naar een
evenwichtig multilateraal akkoord dat de bedrijven
uit de Gemeenschap in derde landen een daadwer
kelijke en vergelijkbare toegang tot de markten
waarborgt;
( 24 ) Overwegende dat de werking van deze richtlijn
voor 31 december 1999 dient te worden beoor

deeld, met name om het toepassingsgebied van de
universele dienst en het tijdschema voor de num
merportabiliteit te onderzoeken ; dat tevens een
periodieke beoordeling van de situatie met betrek
king tot interconnectie met derde landen moet
plaatsvinden, zodat passende maatregelen kunnen
worden genomen;

( 25 ) Overwegende dat de essentiële doelstelling van
interconnectie van netwerken en interoperabiliteit
van diensten in de gehele Gemeenschap niet vol
doende op het niveau van de Lid-Staten kan wor
den verwezenlijkt, en derhalve beter op het niveau
van de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt
door middel van deze richtlijn;
( 26 ) Overwegende dat deze richtlijn de toepassing van
de mededingingsregels van het Verdrag onverlet
laat,

voor de liberalisatie van telecommunicatiediensten

en -infrastructuur, en, vooral voor wat betreft de
betrokken Lid-Staten, ten volle rekening moet hou
den met de overgangsperioden waarin wordt voor
zien bij de resolutie van de Raad van 22 juli 1993
inzake het overzicht van de situatie in de telecom
municatiesector en de noodzaak voor verdere ont

wikkeling op die markt, en bij de resolutie van de
Raad van 22 december 1994 inzake het principe
van en het tijdschema voor de liberalisering van
telecommunicatie-infrastructuur ( 2 ), met inbegrip
van het behoud van bijzondere of uitsluitende rech
ten met betrekking tot de rechtstreekse onderlinge
koppeling tussen de mobiele netwerken van die
Lid-Staten en het vaste of mobiele netwerk van

(') PB nr . C 102 van 4 . 4 . 1996 , blz . 1 .
( 2 ) PB nr . C 379 van 31 . 12 . 1994 , blz . 4 .

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :
Artikel 1

Toepassingsgebied en doelstelling

Bij deze richtlijn wordt een regelgevingskader ingesteld
teneinde in de Gemeenschap de interconnectie van tele
communicatienetwerken en met name de interoperabili
teit van telecommunicatiediensten te waarborgen, onder
meer om het verstrekken van universele diensten in een

open en door concurrentie gekenmerkte marktomgeving
te kunnen garanderen .

De richtlijn betreft de harmonisatie van de voorwaarden
voor open en efficiënte interconnectie van en toegang tot
openbare telecommunicatienetwerken en algemeen be
schikbare telecommunicatiediensten .
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Artikel 2

Artikel 3

Definities

Interconnectie op nationaal en op communautair niveau

In deze richtlijn wordt verstaan onder:

a ) „ interconnectie": het fysiek en logisch verbinden van
telecommunicatienetwerken die door dezelfde of een

andere organisatie worden gebruikt om het de gebrui
kers van een organisatie mogelijk te maken te com
municeren met die van dezelfde of van een andere

organisatie of toegang te hebben tot diensten die door
een andere organisatie worden verstrekt;
b ) „ openbaar telecommunicatienetwerk ": een telecom
municatienetwerk dat geheel of ten dele voor het
verstrekken van algemeen beschikbare telecommuni
catiediensten wordt gebruikt;
c ) „ telecommunicatienetwerk ": de transmissiesystemen
en in voorkomend geval de schakelapparatuur en
andere middelen die het mogelijk maken signalen
tussen welbepaalde aansluitpunten over te brengen via
draad, radiogolven, optische of andere elektromagne

1 . De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen tot
opheffing van alle beperkingen waardoor organisaties die
door de Lid-Staten gerechtigd zijn openbare telecommuni
catienetwerken en algemeen beschikbare telecommunica
tiediensten aan te bieden , worden belemmerd om onder
ling overeenkomstig het Gemeenschapsrecht interconnec

tieovereenkomsten aan te gaan. De betrokken organisa
ties kunnen in één Lid-Staat of in verscheidene Lid-Staten

gevestigd zijn . Technische en commerciële interconnectie
regelingen dienen tussen de betrokken partijen te worden
overeengekomen , met inachtneming van de bepalingen
van deze richtlijn en van de mededingingsregels van het
Verdrag.
2.
De Lid-Staten dragen zorg voor de adequate en
efficiënte interconnectie van de openbare telecommunica
tienetwerken die in bijlage I zijn opgenomen voor zover
dit nodig is om voor alle gebruikers in de Gemeenschap
de interoperabiliteit van die diensten te garanderen .

tische middelen;

d ) „ telecommunicatiedienst": een dienstverstrekking
welke geheel of gedeeltelijk bestaat in de transmissie
en routering van signalen over telecommunicatienet
werken, met uitzondering van radio- en televisieom
roep ;

e ) „gebruikers ": personen , met inbegrip van consumen
ten, of organisaties die algemeen beschikbare telecom
municatiediensten gebruiken of aanvragen;
f)

„ bijzondere rechten ": rechten die een Lid-Staat aan
een beperkt aantal ondernemingen verleent door mid
del van een wettelijk of bestuursrechtelijk instrument,
waarbij binnen een bepaald geografisch gebied het
aantal ondernemingen dat gerechtigd is om een dienst
te verstrekken of een werkzaamheid uit te oefenen,
anders dan op grond van objectieve, evenredige en
niet-discriminerende criteria tot twee of meer wordt

beperkt, of anders dan op grond van zulke criteria

3.
De Lid-Staten dragen er zorg voor dat organisaties
die hun faciliteiten verbinden met openbare telecommuni
catienetwerken en/of algemeen beschikbare telecommuni
catiediensten, te allen tijde de vertrouwelijkheid van de
overgebrachte of opgeslagen informatie eerbiedigen .

Artikel 4

Rechten en plichten met het oog op interconnectie

1 . De organisaties die gerechtigd zijn openbare tele
communicatienetwerken en/of algemeen beschikbare tele
communicatiediensten als vermeld in bijlage II te ver
strekken, hebben het recht en, indien organisaties in die
categorie daarom verzoeken , de plicht met elkaar over
interconnectie te onderhandelen om de betreffende net

verscheidene met elkaar concurrerende ondernemin

werken en diensten te kunnen verstrekken, zodat die

gen worden aangewezen die een dienst mogen ver
strekken of een werkzaamheid uitoefenen, of anders
dan op grond van zulke criteria een of meer onderne
mingen wettelijk of bestuursrechtelijk worden bevoor
deeld, waardoor de mogelijkheden van andere onder
nemingen om in hetzelfde geografische gebied onder
in wezen gelijkwaardige omstandigheden dezelfde

verstrekking in de gehele Gemeenschap kan worden
gewaarborgd . De nationale regelgevende instantie kan
van geval tot geval besluiten deze verplichting tijdelijk te
beperken wanneer er voor de gevraagde interconnectie
andere, technisch en commercieel haalbare mogelijkheden
bestaan en wanneer de aangevraagde interconnectie niet
geschikt is in het licht van de middelen die beschikbaar
zijn om aan de aanvraag te voldoen . Een dergelijke door
de nationale regelgevende instantie opgelegde beperking
dient uitvoerig met redenen te worden omkleed en over
eenkomstig de procedure van artikel 14, lid 2 , te worden
bekendgemaakt.

dienst te verstrekken of dezelfde werkzaamheden uit

te oefenen, fundamenteel worden beïnvloed;

g) „ universele dienst", een welbepaald minimumpakket
van diensten van een bepaalde kwaliteit, dat voor alle
gebruikers, ongeacht hun geografische locatie, be
schikbaar is voor een in het licht van de specifieke
nationale omstandigheden betaalbare prijs .
2.
De definities in Richtlijn 90/387/EEG gelden voor
zover van toepassing voor de onderhavige richtlijn.

2.
De organisaties die gerechtigd zijn openbare tele
communicatienetwerken en algemeen beschikbare tele
communicatiediensten als vermeld in bijlage I te verstrek
ken en die een aanmerkelijke macht op de markt hebben,
dienen te voldoen aan alle redelijke verzoeken om toe
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gang tot het netwerk op andere punten dan de aansluit
punten die aan de meeste eindgebruikers worden aange
boden.

3 . Een organisatie wordt geacht een aanmerkelijke
macht op de markt te hebben wanneer zij een aandeel
van meer dan 25 % heeft in een bepaalde telecommunica
tiemarkt in het geografisch gebied van een Lid-Staat
waarvoor zij gerechtigd is tot het verrichten van werk
zaamheden.
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resultaten van de kostenberekening en de conclusies van
de verificatie zijn toegankelijk voor het publiek overeen
komstig artikel 14, lid 2.

4. Indien gerechtvaardigd op basis van de in lid 3
bedoelde nettokostenberekening en rekening houdend
met het eventuele marktvoordeel dat een organisatie
geniet die de universele dienst verstrekt, bepalen de
nationale regelgevende instanties of een mechanisme voor
het delen van de nettokosten van de universele dienstver

plichtingen gerechtvaardigd is.

De nationale regelgevende instanties mogen evenwel vast
stellen dat een organisatie met een aandeel van minder
dan 25 % in de relevante markt een aanmerkelijke macht
op de markt heeft. Zij mogen ook vaststellen dat een
organisatie met een marktaandeel van meer dan 25 %
geen aanmerkelijke macht op de markt heeft. In beide
gevallen moet bij die vaststelling rekening gehouden wor
den met het vermogen van de organisatie om de markt
voorwaarden te beïnvloeden, haar omzet in verhouding
tot de omvang van de markt, haar beheersing van de
middelen van toegang tot eindgebruikers, haar toegang
tot financiële middelen, haar ervaring met het verstrekken
van produkten en diensten op de markt.

Artikel 5

Interconnectie en bijdragen aan de universele dienst
1 . Wanneer een Lid-Staat overeenkomstig de bepalin
gen van dit artikel vaststelt dat universele dienstverplich
tingen voor een organisatie een onredelijke last meebren
gen, kan hij mechanismen instellen voor het delen van de
nettokosten van de universele dienstverplichtingen met
andere openbare telecommunicatienetwerken en/of alge
meen beschikbare telefoondiensten exploiterende organi
saties . De Lid-Staten dienen bij vaststelling van de daar
voor vereiste bijdragen naar behoren rekening te houden
met de beginselen van transparantie, niet-discriminatie en
evenredigheid. Slechts de openbare telecommunicatienet
werken en de algemeen beschikbare telefoondiensten die
in bijlage I, deel 1 , zijn vermeld, mogen op deze wijze
worden gefinancierd.

5.

Wanneer de in lid 4 bedoelde mechanismen worden

ingesteld, dragen de nationale regelgevende instanties er
zorg voor dat de beginselen voor kostendeling en bijzon
derheden betreffende het gebruikte mechanisme toeganke
lijk zijn voor het publiek overeenkomstig artikel 14,
lid 2 .

De nationale regelgevende instanties dragen er zorg voor
dat een jaarlijks verslag wordt gepubliceerd waarin de
berekende kosten van de universele dienstverplichtingen
en de door alle betrokken partijen daartoe verstrekte
bijdragen worden vermeld.
6. Totdat de procedure, beschreven in de leden 3 , 4 en
5 , is ingevoerd, dienen alle door een geïnterconnecteerde
partij te betalen lasten die een bijdrage in de kosten van
de universele dienstverplichtingen omvatten of als zoda
nig dienen, vóór de invoering van deze bijdragen bij de
nationale regelgevende instantie te worden aangemeld.
Wanneer de nationale regelgevende instantie eigener
beweging of na een met redenen omkleed verzoek van een
betrokken partij de bijdragen buitensporig oordeelt,
wordt de betrokken organisatie gemaand de betreffende
prijzen te verlagen. Deze verlaging wordt met terugwer
kende kracht toegepast met ingang van de datum van
invoering van de bijdragen, doch niet vóór 1 januari
1998 .

Artikel 6

Niet-discriminatie en transparantie

In het geval van interconnectie met de in bijlage I
vermelde openbare telecommunicatienetwerken en alge
meen beschikbare telecommunicatiediensten die verstrekt

2 . Eventuele bijdragen tot de kosten van universele
dienstverplichtingen mogen worden gebaseerd op een
mechanisme dat hiertoe specifiek wordt ingesteld en
wordt beheerd door een lichaam dat onafhankelijk is van
de begunstigden, en/of mogen de vorm van een extra
bedrag op de voor de interconnectie gevraagde prijs
aannemen .

3 . Teneinde te bepalen welke last het verstrekken van
de universele dienst eventueel betekent dienen de organi
saties met universele dienstverplichtingen óp verzoek van
hun nationale regelgevende instantie de nettokosten van
dergelijke verplichtingen overeenkomstig de procedure
van bijlage III te berekenen. De berekening van de
nettokosten van de universele dienstverplichtingen wordt
onderworpen aan verificatie door de nationale regelge
vende instantie of een ander bevoegd lichaam dat onaf
hankelijk is van de telecommunicatieorganisatie, en wordt
goedgekeurd door de nationale regelgevende instantie. De

worden door organisaties die de nationale regelgevende
instanties als beschikkend over een aanmerkelijke macht
op de markt hebben aangemeld, dragen de Lid-Staten er
zorg voor dat:

a ) de betrokken organisaties zich aan het beginsel van
niet-discriminatie houden met betrekking tot de aan
. anderen aangeboden interconnectie. Zij dienen voor
geïnterconnecteerde organisaties die vergelijkbare
diensten aanbieden onder vergelijkbare omstandighe
den vergelijkbare voorwaarden toe te passen en aan
anderen interconnectiefaciliteiten en -informatie te
verstrekken onder dezelfde voorwaarden en van

dezelfde kwaliteit als die welke voor hun eigen dien
sten of voor die van hun dochtermaatschappijen of
partners gelden;

b) aan organisaties die interconnectie overwegen, op
aanvraag alle nodige informatie en specificaties ter
beschikking worden gesteld teneinde totstandkoming
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van een overeenkomst te vergemakkelijken; de ver
strekte informatie omvat tevens voorgenomen wijzi

gingen die binnen de volgende zes maanden worden
ingevoerd, tenzij anders overeengekomen door de
nationale regelgevende instantie;
c ) de interconnectieovereenkomsten aan de betreffende
nationale regelgevende instanties worden bekendge

maakt en op verzoek aan belanghebbende partijen ter
beschikking worden gesteld, volgens de procedure van
artikel 14, lid 2 , met uitzondering van de delen
waarin de commerciële strategie van de partijen
wordt behandeld. De nationale regelgevende instantie
bepaalt in welke delen de commerciële strategie van
de partijen wordt behandeld. In elk voorkomend
geval dienen de interconnectieprijzen, de voorwaarden
en condities en de bijdragen aan de universele dienst
verplichtingen op verzoek aan belanghebbende par
tijen ter beschikking te worden gesteld;
d) informatie, afkomstig van een organisatie die inter
connectie beoogt, alleen wordt gebruikt voor het doel
waarvoor de informatie is verstrekt, en niet wordt
doorgegeven aan andere afdelingen, dochtermaat
schappijen of partners, voor wie dergelijke informatie
een concurrentievoordeel zou kunnen inhouden .

Artikel 7

Beginselen voor interconnectieprijzen en
kostenberekeningssystemen

1 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de bepalin
gen van de leden 2 tot en met 6 worden toegepast op
organisaties die de openbare telecommunicatienetwerken
en/of de algemeen beschikbare telecommunicatiediensten
als vermeld in bijlage I, delen 1 en 2, exploiteren en die
door de nationale regelgevende instanties als beschikkend
over een aanmerkelijke macht op de markt zijn aange
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rieën van organisaties, indien hiervoor een objectieve
rechtvaardiging bestaat op grond van de aard van de
verstrekte interconnectie en/of de relevante nationale ver

gunningsvoorwaarden. De nationale regelgevende instan
ties zien erop toe dat dergelijke verschillen niet tot
concurrentievervalsing leiden, en met name dat de organi
satie de passende interconnectietarieven en -voorwaarden
hanteert wanneer zij interconnectie verstrekt voor haar
eigen diensten of die van haar dochtermaatschappijen of
partners, overeenkomstig artikel 6 , onder a ).

De nationale regelgevende instantie beschikt over de
mogelijkheid om, indien daar aanleiding toe bestaat,
wijzigingen aan te brengen in de referentie-interconnec
tieaanbieding.

In bijlage IV staat een lijst van voorbeelden die gebruikt
kunnen worden bij de nadere uitwerking van interconnec
tieprijzen, -tariefstructuren en -tariefcomponenten. Indien
een organisatie wijzigingen aanbrengt in de bekendge
maakte referentie-interconnectieaanbieding, kunnen de
door de nationale regelgevende instantie verlangde aan
passingen een terugwerkend effect hebben vanaf het tijd
stip van invoering van de wijziging.

4 . Interconnectieprijzen worden in overeenstemming
met het Gemeenschapsrecht voldoende uitgesplitst, zodat
van de aanvrager niet wordt verlangd te betalen voor wat
niet strikt verband houdt met de gevraagde dienst.
5.
De nationale regelgevende instanties dragen er zorg
voor dat de door de betrokken organisaties gebruikte
kostenberekeningssystemen voor de tenuitvoerlegging van
de bepalingen van dit artikel geschikt zijn en als aangege
ven in bijlage V voldoende in bijzonderheden worden
gedocumenteerd .

2 . Voor de prijzen voor interconnectie dienen de
beginselen van transparantie en kostenoriëntering te wor
den gevolgd. De organisatie die interconnectie met haar
faciliteiten verstrekt, dient te bewijzen dat de prijzen
afgeleid zijn van de reële kosten, met een redelijke winst
marge. De nationale regelgevende instanties mogen van

De nationale regelgevende instanties dragen er zorg voor
dat een beschrijving van de kostenberekeningssystemen,
met vermelding van de hoofdcategorieën waarin kosten
worden ondergebracht en de regels voor de toerekening
van de kosten aan de interconnectie, op aanvraag kan
worden verkregen. De overeenstemming met het kosten
berekeningssysteem dient door de nationale regelgevende
instantie of een ander bevoegd lichaam, dat onafhankelijk
is van de telecommunicatieorganisatie en door de natio
nale regelgevende instantie is erkend, te worden gecontro
leerd. Elk jaar dient een overeenstemmingsverklaring te
worden gepubliceerd .

een organisatie een volledige rechtvaardiging voor haar
interconnectieprijzen en zo nodig aanpassing ervan ver
langen. Dit lid is ook van toepassing op de organisaties
die in bijlage I, deel 3 , zijn opgenomen, en die een
aanmerkelijke macht op de markt hebben .

6 . Wanneer een prijs wordt berekend voor deling in de
kosten van de universele dienstverplichtingen, zoals
beschreven in artikel 5 , dient deze te worden uitgesplitst
en apart te worden vermeld .

meld .

3.
De nationale regelgevende instanties dragen er zorg
voor dat overeenkomstig artikel 14, lid 1 , een referentie
interconnectieaanbieding wordt bekendgemaakt. De refe
rentieaanbieding omvat een beschrijving van hetgeen in
de interconnectie wordt aangeboden, opgesplitst in com
ponenten volgens de marktbehoeften, en de daaraan

1.

verbonden voorwaarden en condities, met inbegrip van

telecommunicatienetwerken of algemeen beschikbare tele

tarieven .

communicatiediensten verstrekken en die in dezelfde of in

Er mogen verschillende interconnectietarieven en -voor
waarden worden vastgesteld voor verschillende catego

een andere Lid-Staat over bijzondere of uitsluitende rech
ten voor dienstverrichting in andere sectoren beschikken,
dat zij voor de telecommunicatieactiviteiten een geschei

Artikel 8

Scheiding van boekhoudingen en financiële
verslaglegging

De Lid-Staten eisen van organisaties die openbare
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den boekhouding voeren, in dezelfde mate als vereist zou
zijn wanneer de betrokken activiteiten door juridisch
onafhankelijke ondernemingen zouden worden verricht,
dan wel dat zij structurele scheiding voor de telecommu
nicatieactiviteiten zouden doorvoeren .

De Lid-Staten kunnen afzien van de toepassing van de in
de voorgaande alinea genoemde eisen op deze organisa
ties indien hun jaaromzet in telecommunicatieactiviteiten
in de Gemeenschap onder de in bijlage VI, deel 1 ,
genoemde grens ligt.

2 . De Lid-Staten eisen van organisaties die de in bij
lage I, delen 1 en 2, genoemde openbare telecommunica
tienetwerken en/of algemeen beschikbare telecommunica
tiediensten exploiteren en door de nationale regelgevende
instantie als beschikkend over een aanmerkelijke macht
op de markt zijn aangemeld, en die openbare telecommu
nicatienetwerken

en/of

telecommunicatiediensten

ver

strekken die voor gebruikers beschikbaar zijn en tevens
interconnectiediensten aan andere organisaties aanbieden,
dat zij gescheiden boekhoudingen voeren voor enerzijds
hun met interconnectie verband houdende activiteiten —
waaronder zowel intern verrichte als voor anderen ver

richte interconnectiediensten vallen — en anderzijds hun
andere activiteiten .

De Lid-Staten kunnen afzien van de toepassing van de in
de voorgaande alinea genoemde eisen op deze organisa
ties indien hun jaaromzet in telecommunicatieactiviteiten
in de Lid-Staten onder de in bijlage VI, deel 2, genoemde
grens ligt.
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wordt bereikt en de eindgebruikers maximaal profijt
trekken. De nationale regelgevende instanties houden met
name rekening met:

— de noodzaak voor bevredigende eind-tot-eind-commu
nicatie voor gebruikers zorg te dragen;
— de noodzaak de totstandkoming van een door concur
rentie gekenmerkte markt te bevorderen;

— de noodzaak de totstandkoming en ontwikkeling van
transeuropese netwerken en diensten, de interconnec
tie van nationale netwerken en de interoperabiliteit
van diensten, en de toegang tot dergelijke netwerken
en diensten te bevorderen;

— de beginselen van non-discriminatie (met inbegrip van
gelijke toegang) en evenredigheid;

— de noodzaak de universele dienstverstrekking in stand
te houden en te ontwikkelen .

2.
Algemene voorwaarden die van tevoren door de
nationale regelgevende instantie worden vastgesteld, wor
den overeenkomstig artikel 14, lid 1 , gepubliceerd.
In het bijzonder met betrekking tot de interconnectie
tussen organisaties die in bijlage II zijn vermeld,

— kunnen de nationale regelgevende instanties ex ante
voorwaarden vaststellen voor de gebieden die zijn
opgesomd in bijlage VII, deel 1 ;

— dienen de nationale regelgevende instanties te bevor
deren dat in de interconnectieovereenkomsten de in

bijlage VII, deel 2, vermelde onderwerpen worden
bestreken .

3.
Organisaties die openbare telecommunicatienetwer
ken en/of algemeen beschikbare telecommunicatiediensten
verstrekken, dienen hun nationale regelgevende instanties
op aanvraag onverwijld en tot het vereiste niveau van
gedetailleerdheid van financiële informatie te voorzien.
De nationale regelgevende instanties mogen deze informa
tie publiceren, in zoverre zulks tot een open, door con
currentie gekenmerkte markt bijdraagt, mits met het
aspect van de commerciële vertrouwelijkheid rekening
wordt gehouden.
4 . De financiële verslagleggingen van organisaties die
openbare telecommunicatienetwerken of algemeen be
schikbare telecommunicatiediensten verstrekken, moeten

opgesteld worden en aan een onafhankelijke verificatie
onderworpen worden en gepubliceerd worden. De verifi
catie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de rele
vante regels van de nationale wetgeving.
De eerste alinea is ook van toepassing op de volgens de
leden 1 en 2 vereiste gescheiden boekhoudingen.
Artikel 9

Algemene verantwoordelijkheden van de nationale
regelgevende instanties
1.
De nationale regelgevende instanties bevorderen en
garanderen in het belang van alle gebruikers adequate
interconnectie, waarbij zij hun verantwoordelijkheden
zodanig uitoefenen dat maximale economische efficiëntie

3.
Bij het nastreven van de in lid 1 vermelde doelein
den mogen de nationale regelgevende instanties te allen
tijde op eigen initiatief optreden, en dienen zij zulks te
doen indien een der partijen daarom verzoekt, teneinde
aan te geven welke onderwerpen in een interconnectie
overeenkomst dienen te worden opgenomen of specifieke
voorwaarden vast te stellen waaraan door een of meer

partijen bij een dergelijke overeenkomst moet worden
voldaan. De nationale regelgevende instanties mogen in
uitzonderlijke gevallen eisen dat in reeds gesloten inter
connectieovereenkomsten wijzigingen worden aange
bracht, voor zover dit gerechtvaardigd is om daadwerke
lijke mededinging en/of interoperabiliteit van diensten
voor gebruikers te waarborgen.

De voorwaarden die door de nationale regelgevende
instantie worden gesteld, mogen onder meer betrekking
hebben op voorwaarden waarmee wordt beoogd daad
werkelijke mededinging te bevorderen, op technische
voorwaarden, op tarieven, op leverings- en gebruiksvoor
waarden, op voorwaarden betreffende de overeenstem
ming met relevante normen, op overeenstemming met
essentiële eisen, op milieubescherming en/of op het
behoud van de eind-tot-eind-kwaliteit van de dienst . *

De nationale regelgevende instantie mag ook te allen tijde
op eigen initiatief dan wel op verzoek van een der
partijen termijnen stellen waarbinnen de interconnectie
onderhandelingen moeten zijn voltooid. Wanneer binnen
de gestelde termijn geen overeenkomst wordt bereikt,
neemt de nationale regelgevende instantie stappen om een
overeenkomst tot stand te brengen volgens de procedures
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die zijzelf heeft vastgesteld. De procedures moeten ter
inzage voor het publiek zijn overeenkomstig artikel 14,
lid 2 .

4 . Wanneer een organisatie die gerechtigd is openbare
telecommunicatienetwerken of algemeen beschikbare tele

Nr . C 220/21

instanties overeenkomstig het beginsel van evenredigheid
en in het belang van de gebruikers, als uiterste maatregel
van de betrokken organisaties eisen dat zij interconnectie
van hun faciliteiten tot stand brengen teneinde essentiële
openbare belangen te beschermen, en in voorkomend
geval interconnectievoorwaarden vaststellen.

communicatiediensten te verstrekken, interconnectieover

eenkomsten met anderen aangaat, heeft de nationale
regelgevende instantie het recht elk van de interconnectie
overeenkomsten in haar geheel te toetsen.

5 . Bij interconnectiegeschillen tussen organisaties in
een Lid-Staat neemt de nationale regelgevende instantie
van die Lid-Staat, op verzoek van een der partijen, de
nodige stappen om het geschil binnen zes maanden na
indiening van het verzoek te beslechten. Bij de beslechting
van het geschil moet een billijk evenwicht gevonden
worden tussen de legitieme belangen van beide partijen.
Daarbij houdt de nationale regelgevende instantie onder
meer rekening met:
— de belangen van de gebruikers,
— aan de partijen opgelegde reglementaire verplichtingen
of beperkingen,
— de wenselijkheid het aanbod van innovatieve oplossin
gen op de markt te stimuleren en de gebruikers een
breed scala van telecommunicatiediensten op natio
naal en Gemeenschapsniveau te bieden,
— de beschikbaarheid van andere, technisch en commer

cieel levensvatbare oplossingen voor de aangevraagde
interconnectie,

— de wenselijkheid te zorgen voor overeenkomsten
betreffende gelijke toegang,
— de noodzaak de integriteit van het openbaar telecom
municatienetwerk en de interoperabiliteit van diensten
in stand te houden,

— de aard van de aanvraag in verhouding tot de midde
len die ter voldoening aan de aanvraag beschikbaar
zijn,

Artikel 10

Essentiële eisen

Onverminderd artikel 3 , lid 5 , en artikel 5, lid 3 , van
Richtlijn 90/387/EEG zijn de essentiële eisen in artikel 3 ,
lid 2, van die richtlijn voor de toepassing van onderha
vige richtlijn als hieronder aangegeven in de punten a ) tot
en met d) van toepassing op de interconnectie met
openbare telecommunicatienetwerken en/of algemeen be
schikbare telecommunicatiediensten .

Indien de nationale regelgevende instantie in interconnec
tieovereenkomsten voorwaarden oplegt die op essentiële
eisen berusten, worden die voorwaarden gepubliceerd
overeenkomstig artikel 14, lid 1 .

a ) Veiligheid van de netwerkexploitatie: de Lid-Staten
treffen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat de beschikbaarheid van de openbare telecommu
nicatienetwerken en algemeen beschikbare telecom
municatiediensten behouden blijft bij een catastrofaal
uitvallen van het netwerk of in een uitzonderlijk geval
van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden,
aardbeving, overstroming, blikseminslag of brand.
In dergelijke omstandigheden stellen de betrokken
lichamen alles in het werk om de dienst op het
hoogste niveau in stand te houden om te voldoen aan
door de bevoegde nationale autoriteiten gestelde prio
riteiten .

De noodzaak aan deze eisen te voldoen vormt geen
geldige reden om onderhandelingen over de intercon
nectievoorwaarden af te wijzen.

— de relatieve marktposities van de partijen,

— het algemeen belang ( bijvoorbeeld milieubescher
ming),

— de bevordering van de mededinging,
— de noodzaak een universele dienst in stand te hou
den .

Het besluit van de nationale regelgevende instantie dien
aangaande wordt overeenkomstig de nationale procedu
res voor het publiek beschikbaar gesteld. Het besluit
dient voor beide partijen uitvoerig met redenen te worden
omkleed .

6.
In het geval van organisaties die gerechtigd zijn
openbare telecommunicatienetwerken en/of algemeen be
schikbare telecommunicatiediensten te verstrekken en die

nog geen interconnectie van hun faciliteiten tot stand
hebben gebracht, kunnen de nationale regelgevende

Tevens draagt de nationale regelgevende instantie er
zorg voor dat eventuele interconnectievoorwaarden
met betrekking tot de veiligheid van netwerken ten
aanzien van het risico op ongevallen niet onevenredig
of discriminerend van aard zijn en op van tevoren
omschreven objectieve criteria worden gebaseerd .

b ) Behoud van de netwerkintegriteit: de Lid-Staten tref
fen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat
de integriteit van de openbare telecommunicatienet
werken behouden blijft. De noodzaak om de netwerk
integriteit te vrijwaren vormt geen geldige reden om
onderhandelingen over de interconnectievoorwaarden
af te wijzen. De nationale regelgevende instantie
draagt er zorg voor dat eventuele voorwaarden voor
interconnectie met betrekking tot de bescherming van
netwerkintegriteit evenredig en niet-discriminerend
zijn, en op van tevoren omschreven objectieve criteria
worden gebaseerd .
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c) Interoperabiliteit van diensten: de Lid-Staten mogen
in interconnectieovereenkomsten voorwaarden opleg
gen teneinde de interoperabiliteit van de diensten te
garanderen, met inbegrip van voorwaarden waarmee
wordt beoogd een bevredigende eind-tot-eind-kwali
teit te garanderen. Dergelijke voorwaarden kunnen de
toepassing van specifieke technische normen of speci
ficaties of door de economische actoren overeengeko
men gedragscodes inhouden.

d) Gegevensbescherming: de Lid-Staten mogen in inter
connectieovereenkomsten voorwaarden opleggen die
in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht zijn,
teneinde de gegevensbescherming te garanderen, voor
zover zulks noodzakelijk is om te voldoen aan de
relevante regelgeving betreffende de bescherming van
gegevens, met inbegrip van de bescherming van per
soonsgebonden gegevens, de vertrouwelijkheid van
verwerkte, verzonden of opgeslagen informatie, en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Artikel 11

Collocatie en gedeeld gebruik van faciliteiten
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ondernemen de Lid-Staten alle nodige stappen met het
oog op de coördinatie van hun nationale standpunten in
internationale organisaties en fora waar nummerplanbe
sluiten worden genomen, daarbij rekening houdend met
mogelijke toekomstige ontwikkelingen inzake nummer
aangelegenheden in Europa .
3 . De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de nationale
telecommunicatienummerplannen onder de controle staan
van de nationale regelgevende instantie, teneinde onaf
hankelijkheid van de organisaties die telecommunicatie
netwerken of telecommunicatiediensten verstrekken, te
garanderen. Om daadwerkelijke mededinging te waarbor
gen, dragen de nationale regelgevende instanties er zorg
voor dat de procedures voor de toewijzing van indivi
duele nummers en/of nummerreeksen, transparant, billijk
en snel zijn, en dat de toewijzing op objectieve, transpa
rante en niet-discriminerende wijze geschiedt. De natio
nale regelgevende instanties mogen voorwaarden stellen
voor het gebruik van bepaalde toegangscodes of van
bepaalde korte codes, met name wanneer zij voor dien
sten van algemeen belang worden gebruikt ( bijvoorbeeld
gratis nummers, koopnummers, nummerinformatiedien
sten, alarmdiensten) of om gelijke toegang te garande
ren .

Wanneer een organisatie die openbare telecommunicatie
netwerken en/of algemeen beschikbare telecommunicatie
diensten verstrekt krachtens de nationale wetgeving het
algemeen recht heeft faciliteiten te installeren op, over of
onder openbare of particuliere grond, of gebruik mag
maken van procedures voor de onteigening of het gebruik
van eigendommen, bevorderen de nationale regelgevende
instanties het gedeelde gebruik van dergelijke faciliteiten
en/of eigendommen met andere telecommunicatienetwer
ken en/of algemeen beschikbare telecommunicatiediensten
verstrekkende organisaties .
Overeenkomsten betreffende collocatie of gedeeld gebruik
van faciliteiten dienen normaliter te worden bereikt door
middel van commerciële en technische overeenkomsten

tussen de betrokken partijen. De nationale regelgevende
instantie kan optreden om gèschillen te beslechten, over
eenkomstig artikel 9 .
In het bijzonder kunnen de Lid-Staten overeenkomsten
betreffende gedeeld gebruik van faciliteiten en/of eigen
dommen (met inbegrip van fysieke collocatie ) slechts
opleggen na een gepaste periode van openbare raadple
ging waarbij aan alle betrokken partijen de gelegenheid
wordt geboden hun standpunten naar voren te brengen.
Dergelijke overeenkomsten kunnen regels bevatten voor
kostendeling voor de gedeelde faciliteiten en/of eigendom
men .

Artikel 12

Nummering

1.

4.

De nationale regelgevende instanties dragen er zorg

voor dat de hoofdelementen van de nationale nummer

plannen en alle latere toevoegingen of wijzigingen daarop
worden gepubliceerd overeenkomstig artikel 14, lid 1 ,
slechts onderhevig aan beperkingen die in verband met de
nationale veiligheid zijn gesteld.
5.
De nationale regelgevende instanties bevorderen dat
zo spoedig mogelijk nummerportabiliteit wordt inge
voerd, een faciliteit waarmee eindgebruikers die daarom
verzoeken, hun nummer(s ) op het vaste openbare tele
foonnetwerk op een specifieke locatie kunnen behouden,
onafhankelijk van de dienstverstrekkende organisaties, en
dragen er zorg voor dat deze faciliteit vóór 1 januari
2003 ten minste in alle belangrijke bevolkingscentra
beschikbaar is .

6 . De nationale regelgevende instanties dragen er zorg
voor dat nummerplannen en -procedures zodanig worden
toegepast dat alle verstrekkers van algemeen beschikbare
telecommunicatiediensten een eerlijke en gelijke behande
ling genieten. In het bijzonder dragen de Lid-Staten er
zorg voor dat een organisatie waaraan een nummerreeks
is toegewezen, onrechtmatige discriminatie vermijdt bij de
toewijzing van subreeksen die worden gebruikt om toe
gang te geven tot de diensten van andere telecommunica
tie-exploitanten.
Artikel 13

Technische normen

De Lid-Staten dragen er zorg voor dat voor alle

algemeen beschikbare telecommunicatiediensten adequate
nummers en nummerreeksen worden geboden.

2. Teneinde de volledige interoperabiliteit van geheel
Europa omvattende netwerken en diensten te garanderen,

1.
Onverminderd artikel 5, lid 3 , van Richtlijn 90/
387/EEG, waarbij de toepassing van bepaalde Europese
normen verplicht kan worden gesteld, dragen de natio
nale regelgevende instanties er zorg voor dat de organisa
ties die openbare telecommunicatienetwerken of algemeen
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beschikbare telecommunicatiediensten verstrekken, ten

Artikel 15

volle rekening houden met de normen die in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen als geschikt
voor interconnectiedoeleinden zijn opgenomen.

Procedure van het raadgevend comité

Bij het ontbreken van dergelijke normen moedigen de
nationale regelgevende instanties de beschikbaarheid van

1 . De Commissie wordt bijgestaan door het comité dat
bij artikel 9, lid 1 , van Richtlijn 90/387/EEG is ingesteld,

technische interfaces voor interconnectie aan in overeen

hierna het ONP-comité te noemen.

stemming met de hieronder genoemde normen of specifi
caties :

— normen die door Europese normalisatie-instellingen
zoals het Europees Normalisatie-instituut voor Tele
communicatie (ETSI) of het Europees Comité voor
normalisatie/Europees Comité voor elektrotechnische
normalisatie ( CEN/Cenelec ) zijn vastgesteld,
of bij het ontbreken van dergelijke normen,
— internationale normen of aanbevelingen die door de
Internationale Telecommunicatie-Unie ( ITU), de Inter
nationale Organisatie voor normalisatie (ISO ) of het
Internationaal Elektrotechnisch Comité ( IEC) zijn
vastgesteld,
of bij het ontbreken van dergelijke normen,

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen.
Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter

kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de
materie advies uit over dit ontwerp, zo nodig door middel
van een stemming.

3 . Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts
heeft iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn
standpunt in de notulen wordt opgenomen.
De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het
door het comité uitgebrachte advies . Zij brengt het comi
té op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft
gehouden met zijn advies.

— nationale normen.

2.

Artikel 16

De Commissie kan Europese normalisatie-instellin

gen zo nodig volgens de procedure van artikel 15
opdracht geven normen voor interconnectie en voor toe
gang op te stellen. Een verwijzing naar de normen voor
interconnectie en voor toegang kan worden gepubliceerd
in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 90/387/EEG.
Artikel 14

Publikatie van en toegang tot informatie
1.
Met betrekking tot de informatie, bedoeld in arti
kel 7, lid 3 , artikel 9, lid 2, artikel 10 en artikel 12, lid 4,

dragen de nationale regelgevende instanties er zorg voor
dat actuele informatie op een geschikte wijze wordt
gepubliceerd zodat de betrokken partijen gemakkelijke
toegang tot die informatie hebben. In het staatsblad van
de betrokken Lid-Staat wordt vermeld hoe deze informa

tie wordt gepubliceerd.
2.
Met betrekking tot de informatie, bedoeld in arti
kel 4, lid 1 , artikel 5 , leden 3 en 5 , artikel 6, onder c ),
artikel 7, lid 3 , en artikel 9, lid 3 , dragen de nationale
regelgevende instanties er zorg voor dat actuele specifieke
informatie als bedoeld in die artikelen op verzoek gedu
rende de normale werktijden gratis beschikbaar wordt
gesteld aan belangstellenden. In het staatsblad van de
betrokken Lid-Staat wordt vermeld wanneer en waar de

informatie kan worden verkregen .
3.
De Lid-Staten stellen de Commissie vóór 1 januari
1998 , en bij latere verandering onmiddellijk, in kennis
van de wijze waarop de informatie, bedoeld in de leden 1
en 2, beschikbaar wordt gesteld. De Commissie publiceert
regelmatig in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen een verwijzing van die kennisgevingen.

Procedure van het regelgevend comité

1 . Niettegenstaande het bepaalde in artikel 15 is de
volgende procedure van toepassing ten aanzien van aan
gelegenheden die vallen onder artikel 19 .

2 . De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen.
Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van
de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit
met de meerderheid van stemmen die in artikel 148 , lid 2 ,
van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming
van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commis
sie dient te nemen. Bij stemming in het comité worden de
stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten
gewogen overeenkomstig genoemd artikel . De voorzitter
neemt niet aan de stemming deel.
3 . De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast
wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van
het comité .

4 . Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeen
stemming zijn met het advies van het comité of indien
geen advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld
bij de Raad een voorstel in betreffende de te nemen
maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meer
derheid van stemmen .

Indien de Raad na verloop van een termijn van drie
maanden na de indiening van het voorstel bij de Raad
geen besluit heeft genomen, worden de voorgestelde
maatregelen door de Commissie vastgesteld.
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Artikel 17

Artikel 18

Bemiddelingsprocedure bij geschillen tussen organisaties

Kennisgeving

die krachtens door verschillende Lid-Staten verleende

machtigingen opereren
1.

Onverminderd :

a ) de rechtsvorderingen die de Commissie of een Lid
Staat op grond van het Verdrag kunnen instellen;

1.
De Lid-Staten dragen er zorg voor dat de nationale
regelgevende instanties voor de uitvoering van de in deze
richtlijn genoemde taken over de nodige middelen
beschikken en stellen de Commissie uiterlijk op 31 ja
nuari 1997 in kennis van de nationale regelgevende
instanties die voor de uitvoering van die taken verant
woordelijk zijn.

b ) de rechten van de partij die een beroep doet op de
procedure van de leden 2 en 3 , van de betrokken
organisaties of van een andere partij op grond van de
toepasselijke nationale wetgeving;

2.
De nationale regelgevende instanties stellen de Com
missie uiterlijk op 31 januari 1997, en bij latere verande
ring onmiddellijk, in kennis van de namen van de organi

kan de in de leden 2 tot en met 4 omschreven procedure
worden toegepast in het geval van een interconnectiege
schil tussen organisaties die krachtens door verschillende
Lid-Staten verleende machtigingen opereren, indien het
geschil niet onder de verantwoordelijkheid valt van één
nationale regelgevende instantie die haar bevoegdheden
overeenkomstig artikel 9 uitoefent.

— universele dienstverplichtingen hebben voor de ver
strekking van de in bijlage I, deel 1 , vermelde open
bare telecommunicatienetwerken en algemeen beschik
bare telecommunicatiediensten en die gerechtigd zijn
volgens de procedure van artikel 5 , lid 2, rechtstreeks
een bijdrage aan de nettokosten van de universele

2.
Elke partij mag het geschil aan de betrokken natio
nale regelgevende instanties voorleggen . De nationale
regelgevende instanties coördineren hun inspanningen
teneinde het geschil overeenkomstig de in artikel 9, lid 1 ,
vervatte beginselen te beslechten.
3.
Indien de betrokken nationale regelgevende instan
ties het binnen zes maanden nadat het geschil is voorge
legd niet eens worden over een oplossing, mag een van
hen een beroep doen op de in lid 4 bedoelde procedure
door kennisgeving aan de Commissie met afschrift aan
alle betrokken partijen en nationale regelgevende instan
ties . De oplossing is slechts bindend indien alle partijen
daarmee instemmen .

4.
De Commissie legt een kennisgeving die zij overeen
komstig lid 3 ontvangt, voor aan de voorzitter van het
ONP-comité .

De voorzitter van het ONP-comité roept zo spoedig
mogelijk een werkgroep bijeen met ten minste twee leden
van het ONP-comité en een vertegenwoordiger van elk
van de betrokken nationale regelgevende instanties als
mede de voorzitter van het ONP-comité of een andere

door hem aangewezen ambtenaar van de Commissie. De
werkgroep komt normaliter binnen tien dagen na de
convocatie bijeen . De voorzitter kan op voorstel van een
van de leden van de werkgroep besluiten ten hoogste
twee andere personen als adviserende deskundigen uit te
nodigen.
De werkgroep stelt de partij die een beroep doet op deze
procedure, de nationale regelgevende instanties van de

saties die :

dienst te innen;

— onderworpen zijn aan de bepalingen van deze richtlijn
betreffende organisaties met een aanmerkelijke macht
op de markt;

— onder bijlage II vallen .
De Commissie kan de nationale regelgevende instanties
verzoeken om opgave van de redenen waarom een orga
nisatie als al dan of niet beschikkend over een aanmerke

lijke macht op de markt wordt ingedeeld .
3.

De Commissie maakt de in lid 2 bedoelde namen

van de organisaties bekend in het Publikatieblad van de
Europese Gemeenschappen.
Artikel 19

Aanpassing aan de technische vooruitgang

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bijlagen IV, V
en VII aan te passen aan nieuwe technische ontwikkelin
gen of aan veranderingen in de vraag op de markt en bij
de consument worden door de Commissie vastgesteld
volgens de procedure van artikel 16 .
Artikel 20

Uitstel

1 . Uitstel van de verplichtingen van artikel 3 , leden 1
en 2, artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 9, leden 1 en 3 ,
voor zover die verplichtingen betrekking hebben op de

Lid-Staten en de betrokken organisaties in de gelegenheid

directe interconnectie tussen de mobiele netwerken van
die Lid-Staat en de vaste of mobiele netwerken van

om hun standpunten mondeling dan wel schriftelijk uit

andere Lid-Staten, en van artikel 5 , wordt toegekend aan

een te zetten .

de Lid-Staten die, volgens de resoluties van de Raad van
22 juli 1993 en 22 december 1994, voor de liberalisatie

De werkgroep tracht een akkoord tussen de betrokken
partijen te bewerkstelligen. De voorzitter stelt het ONP
comité in kennis van de resultaten van deze procedure .

van telecommunicatiediensten over een aanvullende over

gangsperiode beschikken, en wel voor het tijdvak waarin
en voor zover zij van een dergelijke overgangsperiode
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gebruik maken . De Lid-Staten dienen de Commissie in
kennis te stellen van hun voornemen ervan gebruik te
maken .

2.

Om uitstel van de verplichtingen van artikel 12,

lid 5 , kan worden verzocht, wanneer de betrokken Lid

Staat kan bewijzen dat zij voor bepaalde organisaties of
categorieën organisaties een buitensporige last zouden
veroorzaken . De Lid-Staat stelt de Commissie in kennis

van de redenen voor het verzoek om uitstel, de datum
waarop aan de voorschriften kan worden voldaan en de
maatregelen die worden overwogen om die datum te
kunnen halen. De Commissie houdt bij de beoordeling
van het verzoek rekening met de specifieke situatie in de

Nr . C 220/25

Europees Parlement en aan de Raad verslag uit, voor het
eerst uiterlijk op 31 december 1999 . De Commissie kan
daartoe inlichtingen bij de Lid-Staten vragen .

In het verslag wordt nagegaan welke bepalingen van deze
richtlijn in het licht van de ontwikkelingen op de markt,
de technologische ontwikkeling en de wijzigingen in de
vraag van de gebruikers aanpassing behoeven, in het
bijzonder:
a ) voor de bepalingen van artikel 5 ;

b ) om het tijdschema in artikel 12, lid 5 , te bevestigen.

betrokken Lid-Staat en met de noodzaak om een samen

hangend regelgevingsklimaat op Gemeenschapsniveau te
waarborgen, en zij licht de Lid-Staat erover in, of de
specifieke situatie in die Lid-Staat naar haar oordeel
uitstel rechtvaardigt en zo ja, tot welk tijdstip dat uitstel
gerechtvaardigd is .
Artikel 21

Artikel 23

Omzetting in nationaal recht
1.
De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om
uiterlijk op 31 december 1997 aan deze richtlijn te
voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis .

Interconnectie met organisaties in derde landen

1 . De Lid-Staten mogen de Commissie inlichten over
enigerlei moeilijkheden van algemene aard die organisa
ties uit de Gemeenschap de jure of de facto bij de
interconnectie met de organisaties in derde landen hebben
ondervonden en die onder hun aandacht zijn gebracht.
2.
Wanneer de Commissie van dergelijke moeilijkhe
den in kennis wordt gesteld, kan zij zo nodig aan de
Raad voorstellen voor een passend onderhandelingsman
daat doen met het oog op onderhandelingen over verge
lijkbare rechten voor organisaties uit de Gemeenschap in
die derde landen. De Raad besluit met gekwalificeerde

Wanneer de Lid-Staten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen . De regels voor deze verwijzing wor
den vastgesteld door de Lid-Staten.
2.

De Lid-Staten delen de Commissie de tekst mede

van de belangrijke bepalingen van intern recht die zij op
het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 24

Inwerkingtreding

meerderheid van stemmen .

3.
Overeenkomstig lid 2 getroffen maatregelen laten de
op de Gemeenschap en de Lid-Staten krachtens de toe
passelijke internationale overeenkomsten resterende ver
plichtigen onverlet.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publika
tieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 25

Artikel 22
Adressaten

Beoordeling
1.
De Commissie brengt uiterlijk op 31 december
1997, en vervolgens op gezette tijden, verslag uit bij het
Europees Parlement en bij de Raad over de beschikbaar
heid van rechten op interconnectie in derde landen ten
behoeve van organisaties in de Gemeenschap.
2.
Op gezette tijden onderzoekt de Commissie de wer
king van deze richtlijn en brengt zij daarover aan het

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te . . .

Voor bet Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter
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BIJLAGE I

SPECIFIEKE OPENBARE TELECOMMUNICATIENETWERKEN EN ALGEMEEN BESCHIKBARE

TELECOMMUNICATIEDIENSTEN

als bedoeld in artikel 3 , lid 2

De volgende openbare telecommunicatienetwerken en algemeen beschikbare telecommunicatiediensten
worden als van groot belang op Gemeenschapsniveau beschouwd.
Organisaties die de hierna aangegeven openbare telecommunicatienetwerken en/of algemeen beschikbare
telecommunicatiediensten verstrekken en over een aanmerkelijke macht op de markt beschikken, zijn
onderworpen aan specifieke verplichtingen ten aanzien van interconnectie en toegang, zoals vermeld in
artikel 4, lid 2 , in artikel 6 en in artikel 7.

DEEL 1

Het vaste openbare telefoonnetwerk

Het „vaste openbare telefoonnetwerk" is het openbare geschakelde telecommunicatienetwerk voor de
overdracht tussen netwerkaansluitpunten op vaste locaties van spraak en van audio-informatie met een
bandbreedte van 3,1 kHz, o.a . voor:

— spraaktelefonie;
— groep III — faxcommunicatie, in overeenstemming met de ITU-T-aanbevelingen van de T-reeks;

— spraakbanddatatransmissie via modems met een snelheid van ten minste 2 400 bit/s, in overeenstemming
met de ITU-T-aanbevelingen van de V-serie.
De toegang tot het netwerkaansluitpunt van de eindgebruiker vindt plaats via een nummer of een aantal
nummers in het nationaal nummerplan.
De vaste openbare telefoondienst overeenkomstig Richtlijn 95/62/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 13 december 1995 inzake de toepassing van „Open Network Provision" (ONP) op spraaktelefo
nier )

De „vaste openbare telefoondienst" is de verstrekking aan eindgebruikers op vaste locaties van een dienst
voor uitgaande en binnenkomende nationale en internationale gesprekken, waaronder ook kan worden
begrepen de toegang tot alarmdiensten ( 112 ), bijstand door de telefonist, nummerinformatiediensten,
verstrekking van openbare betaaltelefoons, verstrekking van diensten onder bijzondere voorwaarden en/of
verstrekking van bijzondere faciliteiten voor gebruikers met een handicap of bijzondere sociale behoeften.
De toegang tot de eindgebruiker vindt plaats via een nummer of een aantal nummers in het nationaal
nummerplan.

DEEL 2

De huurlijnendienst

„Huurlijnen" zijn telecommunicatiefaciliteiten die voorzien in transparante transmissiecapaciteit tussen
netwerkaansluitpunten en die geen gebruik maken van schakelen op aanvraag (schakelfuncties die de
gebruiker kan controleren als onderdeel van de verstrekking van de huurlijn). Hier kunnen systemen onder
vallen die een flexibel gebruik van de bandbreedte van de huurlijnen mogelijk maken, met inbegrip van
bepaalde routerings- en beheermogelijkheden.

DEEL 3

Openbare mobiele telefoonnetwerken
Een „ openbaar mobiel telefoonnetwerk" is een openbaar telefoonnetwerk waarvan de netwerkaansluitpun
ten zich niet op vaste locaties bevinden .
(') PB nr. L 321 van 30. 12 . 1995 , blz. 6 .
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Openbare mobiele telefoondiensten
Een „openbare mobiele telefoondienst" is een telefoondienst waarvan de verstrekking geheel of ten dele
bestaat in het tot stand brengen van radiocommunicatie met een mobiele gebruiker en waarbij geheel of ten
dele gebruik wordt gemaakt van een mobiel openbaar telefoonnetwerk.

BIJLAGE II
ORGANISATIES MET RECHTEN EN PLICHTEN OM OVER ONDERLINGE INTERCONNECTIE
TE ONDERHANDELEN TENEINDE DE BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN IN DE GEHELE
GEMEENSCHAP TE GARANDEREN

als bedoeld in artikel 4, lid 1

Deze bijlage bestrijkt de organisaties die geschakelde en ongeschakelde dragervoorzieningen verstrekken aan
gebruikers waarvan andere telecommunicatiediensten gebruik maken.
Organisaties in de volgende categorieën hebben zowel rechten als plichten om met elkaar te interconnecte
ren, overeenkomstig artikel 4, lid 1 . Interconnectie tussen deze organisaties is onderworpen aan aanvullend
toezicht door de nationale regelgevende instanties, overeenkomstig artikel 9, lid 3 . Overeenkomstig artikel 7,
lid 3 , kunnen voor deze categorieën organisaties bijzondere interconnectieprijzen en -voorwaarden gelden.

1 . Organisaties die vaste en/of mobiele openbare geschakelde telecommunicatienetwerken en/of algemeen
beschikbare telecommunicatiediensten verstrekken en daarbij de middelen van toegang beheersen tot een
of meer netwerkaansluitpunten die overeenkomen met een of meer unieke nummers in een nationaal
nummerplan (zie de noten hieronder).
2 . Organisaties die huurlijnen bij de gebruiker op locatie verstrekken.

3 . Organisaties die in een Lid-Staat internationale telecommunicatiecircuits tussen de Gemeenschap en
derde landen mogen verstrekken, waarvoor zij exclusieve of bijzondere rechten hebben.
4. Organisaties die telecommunicatiediensten verstrekken en in die categorie interconnecties in overeen
stemming met de toepasselijke nationale vergunningstelsels of machtigingsregelingen tot stand mogen
brengen.
Noten:

„ Beheersing van de middelen van toegang tot een netwerkaansluitpunt" is de mogelijkheid de voor de
eindgebruiker op dat netwerkaansluitpunt beschikbare telecommunicatiediensten te controleren en/of de
mogelijkheid andere dienstverleners de toegang tot de eindgebruiker op dat netwerkaansluitpunt te
ontzeggen .

Beheersing van de middelen van toegang kan de eigendom van of de controle over de fysieke verbinding
(draad of draadloze verbinding) met de eindgebruiker inhouden en/of de mogelijkheid een of meer nationale
nummers die nodig zijn om toegang tot een eindgebruikersnetwerkaansluitpunt te hebben, te veranderen of
in te trekken.

BIJLAGE III
BEREKENING VAN DE KOSTEN VAN DE UNIVERSELE DIENSTVERPLICHTINGEN VOOR
SPRAAKTELEFONIE

als bedoeld in artikel 5 , lid 3

Een „ universele dienstverplichting" is een verplichting welke een organisatie door een Lid-Staat wordt
opgelegd om overal in een gespecifieerd geografisch gebied een netwerk en een dienst te bieden, waaronder
mede begrepen, zo nodig, een gemiddeld tarief voor die dienst in dat geografisch gebied.

De kosten van de universele dienstverplichtingen worden berekend als het verschil tussen de nettokosten
voor een organisatie wanneer zij met universele dienstverplichtingen en wanneer zij daarzonder opereert.
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Dit geldt ongeacht het feit of het netwerk in een bepaalde Lid-Staat compleet is of nog verder wordt
ontwikkeld en uitgebreid .
De berekening moet worden gebaseerd op de kosten die kunnen worden toegerekend aan:
i ) Elementen van de gespecificeerde diensten die slechts met verlies kunnen worden verstrekt of onder
kostenvoorwaarden die buiten normale commerciële normen vallen .

Deze categorie kan dienstenelementen omvatten zoals de toegang tot alarmdiensten, de verstrekking van
bepaalde openbare betaaltelefoons, verstrekking van bepaalde diensten of van apparatuur voor gehandi
capten , enz .

ii ) Specifieke eindgebruikers of groepen van eindgebruikers die, rekening houdende met de kosten van de
dienstverstrekking, de gegenereerde inkomsten en een eventueel door de Lid-Staat opgelegd geografisch
gemiddelde van prijzen, slechts met verlies of onder kostenvoorwaarden die buiten de normale
commerciële normen vallen, van het gespecificeerde netwerk en de gespecificeerde dienst kunnen worden
voorzien .

Deze categorie omvat die eindgebruikers of groepen van eindgebruikers die niet zouden worden bediend
door een commerciële exploitant die niet aan een universele dienstverplichting is onderworpen.
In perifere regio's met groeiende netwerken dient de kostenberekening te worden gebaseerd op de
bijkomende kosten voor het bedienen van die eindgebruikers of groepen van eindgebruikers aan wie een
exploitant die de normale commerciële beginselen van een door concurrentie gekenmerkte omgeving toepast,
zou besluiten geen diensten te verstrekken.
Bij het berekenen van de nettokosten moet rekening worden gehouden met de inkomsten. De kosten en
inkomsten dienen toekomstgericht („ forward-looking") te zijn .

BIJLAGE IV

LIJST VAN VOORBEELDELEMENTEN VOOR INTERCONNECTIEPRIJZEN
als bedoeld in artikel 7, lid 3

De interconnectieprijzen hebben betrekking op de werkelijke prijzen die de geïnterconnecteerde partijen
moeten betalen .

De tariefstructuur heeft betrekking op de brede categorieën waarin de interconnectieprijzen verdeeld zijn,
bijvoorbeeld

— bedragen om de eerste fysieke interconnectie te dekken, gebaseerd op de kosten voor de verstrekking van
de aangevraagde specifieke interconnectie ( bv. specifieke apparatuur en hulpmiddelen; compatibiliteits
tests ),

— huurkosten voor het permanente gebruik van apparatuur en hulpmiddelen ( onderhoud van de connectie
enz .),

— variabele kosten voor bijkomende en aanvullende diensten ( bv . toegang tot nummerinformatiediensten,
bijstand door de telefonist, vergaren van gegevens, opstellen en versturen van facturen, op schakelen
gebaseerde en geavanceerde diensten enz .),
— kosten die verbonden zijn met het verkeer van en naar het geïnterconnecteerde netwerk ( bv. de kosten
van schakelen en transmissie ) die per minuut en/of op basis van de vereiste aanvullende netwerkcapaci
teit kunnen worden vastgesteld .
Tariefelementen hebben betrekking op de afzonderlijke prijzen die zijn vastgesteld voor iedere netwerkcom
ponent of -faciliteit die aan de geïnterconnecteerde partij verstrekt wordt.

Voor de tarieven en prijzen dienen, overeenkomstig artikel 7, lid 2, de beginselen van transparantie en
kostenoriëntatie te worden gevolgd .
Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel mag in de interconnectieprijzen een redelijk deel worden
opgenomen van de totale gezamenlijke kosten en de kosten die verband houden met het voorzien in gelijke
toegang en nummerportabiliteit, en van de kosten om te voldoen aan de essentiële eisen ( behoud van
netwerkintegriteit, veiligheid van het netwerk in noodsituaties, interoperabiliteit van diensten en bescher
ming van gegevens ).

29 . 7. 96

29 . 7. 96

1 NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Nr . C 220/29

BIJLAGE V
KOSTENBEREKENINGSSYSTEMEN VOOR INTERCONNECTIE

als bedoeld in artikel 7, lid 5

In artikel 7, lid 5, is bepaald dat de bijzonderheden van het kostenberekeningssysteem toegankelijk moeten
zijn. In de hierna volgende lijst zijn bij wijze van voorbeeld enkele elementen aangegeven die voor zo'n
kostenberekeningssysteem kunnen worden gebruikt.
Doel van de bekendmaking van deze informatie is te voorzien in de transparantie van de berekening van de
interconnectieprijzen, zodat andere deelnemers op de markt zich ervan kunnen vergewissen dat de prijzen
eerlijk en op correcte wijze werden berekend .
De nationale regelgevende instantie en de betrokken organisaties moeten bij het vaststellen van de mate van
detail bij het publiceren van de informatie met deze doelstelling rekening houden .
De volgende lijst geeft de elementen die in de gepubliceerde informatie moeten worden opgenomen .
1 . De kostensoort waarvan wordt uitgegaan

Bijvoorbeeld volledig gedistribueerde kosten, gemiddelde incrementele kosten op lange termijn, margi
nale kosten, „ stand alone"-kosten, impliciete directe kosten , enz .
met inbegrip van de gebruikte kostenbasis , d.w.z.:
historische kosten ( gebaseerd op de daadwerkelijke uitgaven voor apparatuur en systemen ) of toekomst
gerichte („ forward-looking") kosten (gebaseerd op geschatte vervangingskosten van apparatuur of
systemen ).

2 . De in het interconnectietarief opgenomen kostenelementen
Opsomming van alle individuele kostencomponenten die samen de interconnectieprijs vormen, met
inbegrip van het winstelement.

3 . De mate waarin kostentoerekening geschiedt en de daarbij gehanteerde methoden, in het bijzonder de
behandeling van gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten
Bijzonderheden van de mate waarin directe kosten werden opgesplitst, alsook de mate waarin en de
methode waarmee gezamenlijke en gemeenschappelijke kosten in de interconnectieprijzen worden
opgenomen .

4 . Boekhoudkundige beginselen
Dat wil zeggen de boekhoudkundige beginselen die worden gebruikt voor de kosten betreffende :

— de tijdschaal voor de afschrijving van de belangrijkste categorieën van vaste activa ( bv. grond,
gebouwen, apparatuur, enz .);
— de behandeling, in termen van inkomsten versus kapitaalkosten , van andere belangrijke uitgaven ( bv.
computerprogrammatuur en -systemen, onderzoek en ontwikkeling, ontwikkeling van nieuwe
zakelijke activiteiten, directe en indirecte kosten voor constructie , herstellingen en onderhoud ,
financiële kosten, enz .).

De informatie betreffende kostenberekeningssystemen als bedoeld in deze bijlage kan volgens de
procedure van artikel 19 worden gewijzigd.

BIJLAGE VI
DREMPELWAARDEN VAN DE OMZET IN TELECOMMUNICATIEACTIVITEITEN

als bedoeld in artikel 8 , leden 1 en 2

Deel 1 — De drempelwaarde van de jaaromzet in telecommunicatieactiviteiten waarnaar in artikel 8 , lid 1 ,
wordt verwezen, bedraagt vijftig ( 50 ) miljoen ecu .
Deel 2 — De drempelwaarde van de jaaromzet in telecommunicatieactiviteiten waarnaar in artikel 8 , lid 2 ,
wordt verwezen, bedraagt twintig ( 20 ) miljoen ecu.
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BIJLAGE VII

KADER VOOR DE ONDERHANDELINGEN OVER INTERCONNECTIEOVEREENKOMSTEN

als bedoeld in artikel 9, lid 2
DEEL 1

Gebieden waarvoor de nationale regelgevende instantie ex-ante voorwaarden kan vaststellen

a) Geschillenbeslechtingsprocedure
b) Eisen ten aanzien van de publikatie van/toegang tot interconnectieovereenkomsten en andere periodieke
publikatieverplichtingen

c) Eisen ten aanzien van de verstrekking van gelijke toegang en nummerportabiliteit
d ) Eisen teneinde te voorzien in gedeeld gebruik van faciliteiten, met inbegrip van collocatie
e) Eisen om toe te zien op de instandhouding van de essentiële eisen

f) Eisen voor de toewijzing en het gebruik van nummerbronnen (met inbegrip van de toegang tot
nummerinformatiediensten, alarmdiensten en paneuropese nummers)
g) Eisen betreffende het behoud van de eind-tot-eind-kwaliteit van de dienst
h) Voor zover van toepassing vaststelling van het ontkoppelde deel van de interconnectieprijs dat een
bijdrage aan de nettokosten van de universele dienstverplichtingen vertegenwoordigt.
DEEL 2

Andere onderwerpen die gevoeglijk in interconnectieovereenkomsten kunnen worden behandeld
a) Beschrijving van de te verstrekken interconnectiediensten

b) Betalingsvoorwaarden, met inbegrip van factureringsprocedures
c ) Locaties van de interconnectiepunten
d ) Technische normen voor de interconnectie

e) Interoperabiliteitstests
f) Maatregelen om aan de essentiële eisen te voldoen
g) Intellectuele-eigendomsrechten

h) Definitie en beperking van aansprakelijkheid en recht op schadevergoeding
i ) Interconnectieprijzen en het verloop daarvan in de tijd

j ) Geschillenbeslechtingsprocedure tussen de partijen alvorens op de nationale regelgevende instantie
beroep wordt gedaan
k) Looptijd van de overeenkomsten, heronderhandeling van de overeenkomsten
1) Procedures voor het geval wijzigingen worden voorgesteld in het netwerk of de dienst die door een van
de partijen worden aangeboden.
m) Bereiken van gelijke toegang

n) Gedeeld gebruik van faciliteiten
o) Toegang tot bijkomende, aanvullende en geavanceerde diensten
p ) Verkeers-/netwerkbeheer

q) Onderhoud en kwaliteit van interconnectiediensten
r ) Vertrouwelijkheid van de niet-openbare delen van de overeenkomsten

s) Opleiding van personeel
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I. INLEIDING

1 . De Commissie heeft op 31 augustus 1995 een voorstel ingediend inzake interconnectie
op telecommunicatiegebied en de waarborging van de universele dienst en van de
interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision
( ONP).

Dit voorstel is gebaseerd op artikel 100 A van het EG-Verdrag.
2. Het Europees Parlement heeft op 14 februari 1996 advies in eerste lezing uitgebracht.
Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 28 februari 1996 advies uitgebracht.
In het licht van deze adviezen heeft de Commissie op 20 maart 1996 een gewijzigd
voorstel ingediend.
3 . Op 17 juni 1996 heeft de Raad overeenkomstig artikel 189 B van het Verdrag zijn
gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.
II .

DOELSTELLING

In dit voorstel, dat gezien moet worden als onderdeel van het streven naar volledige
liberalisering van de markten voor telecommunicatie in 1998 , wordt beoogd geharmoni
seerde beginselen van interconnectie vast te leggen die in de Lid-Staten dienen te worden
toegepast om nieuwkomers op de markt en klanten, maar ook meer in het algemeen alle
bestaande en potentiële gebruikers vrije toegang tot de telecommunicatienetwerken en
-diensten te garanderen.
III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1 . Algemene opmerkingen

De Raad is van oordeel dat het compromis waarop hij zijn gemeenschappelijk standpunt
gebaseerd heeft, beantwoordt aan de doelstellingen van het Commissievoorstel en met
name een passend geharmoniseerd kader voor interconnectie schept.
Meer in het bijzonder betreffende de door het Europees Parlement ingediende amende
menten heeft de Raad in veel gevallen het standpunt van de Commissie overgenomen
zoals dat in haar gewijzigde voorstel naar voren komt.

In de gevallen waarin de Raad besloten heeft veranderingen aan te brengen in het
Commissievoorstel en in zijn houding ten opzichte van de amendementen van het
Europees Parlement, heeft hij hoofdzakelijk de volgende bedoelingen voor ogen gehad:
— de samenhang met andere relevante communautaire bepalingen te bewaren, met
name met de richtlijnen betreffende de toepassing van Open Network Provision
( ONP) ( bijvoorbeeld op het gebied van de comitéprocedure );
— de betekenis van sommige bepalingen nader toe de lichten ( bijvoorbeeld door de
verdeling van de kosten voor de universele dienstverstrekking uit te breiden tot
organisaties die algemeen beschikbare spraaktelefoniediensten leveren);

— de redactie van de richtlijn te vereenvoudigen of de beoogde bepalingen soepeler te
formuleren .

2. Specifieke opmerkingen
i ) De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt de volgende amendementen van
het Parlement overgenomen:
— nrs . 12, eerste deel, 24, 28 , 42, 45 , tweede deel, 52, 56, eerste en tweede deel,
58 en 68 .
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De Raad heeft ook de hierna volgende amendementen overgenomen, hetzij in een
gewijzigde redactie maar wel met dezelfde strekking, hetzij met een gedeeltelijk
andere inhoud :

— nrs. 15 , tweede deel (vallend onder overweging 13 ), 23 , 26, tweede en vierde
deel ( vallend onder bijlage IV), 37, 63 , 64, 65 , 66 en 67.

ii ) De Raad heeft de Commissie echter niet gevolgd wat de onderstaande amendemen
ten van het Europees Parlement betreft:
Amendement nr. 14 ( artikel 3 , lid 1 )

De Raad is van mening dat dit amendement niet strookt met de geest van het
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een
gemeenschappelijk kader voor algemene machtigingen en individuele vergunningen
op het gebied van telecommunicatiediensten , dat afgelopen januari door de Com
missie is ingediend .
Amendementen nrs. 20 ( artikel 5 , lid 5 ) en 22 ( artikel 6, eerste alinea )
De verschillen tussen de tekst van deze amendementen en de tekst van het

gemeenschappelijk standpunt zijn voornamelijk van redactionele aard.
Amendement nr. 29 ( artikel 7, lid 5 bis )

Dat dit amendement niet is overgenomen, is voornamelijk om de tekst van de
richtlijn te vereenvoudigen, aangezien de Raad van oordeel is dat de Commissie hoe
dan ook de haar bij het Verdrag en het afgeleide recht verleende bevoegdheden
behoudt.

Amendement nr. 32 ( artikel 7, lid 8 )

Om artikel 7 te vereenvoudigen heeft de Raad lid 8 daarvan geschrapt, omdat hij
van mening is dat de Commissie op grond van de haar bij het Verdrag verleende
bevoegdheden om toe te zien op de toepassing van deze richtlijn, hoe dan ook de
mogelijkheid behoudt te verlangen dat de gepubliceerde interconnectieprijzen en
-voorwaarden, evenals de prijzen in verband met deling van de kosten voor de
universele dienstverlening aan het ONP-comité worden medegedeeld.
Amendement nr. 36 ( artikel 8 , lid 3 bis )

De Raad heeft ten opzichte van dit amendement dezelfde gedachtengang gevolgd als
ten opzichte van amendement nr. 29 .
Amendementen nrs. 40 ( artikel 9 , lid 1 ) en 43 ( artikel 9, lid 6 bis )

De Raad is van mening dat de verantwoordelijkheden die de nationale regelgevende
instanties volgens dit amendement zouden krijgen, niet passen in de richtlijn .
Amendement nr. 44 ( artikel 10, onder d bis )

De Raad heeft dit amendement niet overgenomen omdat de bescherming van het
milieu in Richtlijn 90/387/EEG betreffende de toepassing van ONP niet als een
essentiële eis beschouwd wordt. De Raad meent echter dat dit aandachtspunt van
het Europees Parlement ruimschoots recht wordt gedaan in artikel 11 van het
gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot collocatie en gedeeld gebruik van
faciliteiten .

Amendement nr. 46 ( artikel 12, lid 2 )

De Raad is van oordeel dat het voor de Lid-Staten bijzonder moeilijk is om een
feitelijke coördinatie van de nationale standpunten in de internationale organisaties
en fora te garanderen en dat de Lid-Staten niet méér kunnen doen dan de voor deze
coördinatie noodzakelijke maatregelen nemen .
Amendement nr. 47 ( artikel 12, lid 3 )

De Raad kan niet meegaan met de suggestie van het Europees Parlement, om de
controle op de nationale telecommunicatienummerplannen door de nationale regel
gevende instanties te verbinden aan het vergemakkelijken van de „ portabiliteit" van
de telefoonnummers .
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Amendementen nrs. 48 ( artikel 12, lid 5 ) en 53, tweede deel ( oud artikel 19, nieuw
artikel 20 )

De kwestie van de portabiliteit van telefoonnummers heeft binnen de Raad
aanleiding gegeven tot uitvoerige besprekingen, vanwege de hoge kosten die de
implementatie van deze dienst voor de bedrijven met zich brengt.
De uitkomst van deze besprekingen was de volgende :

— er wordt vastgehouden aan de doelstelling om deze dienst in alle belangrijke
bevolkingscentra beschikbaar te hebben vóór 1 januari 2003 ( artikel 12, lid 5 ),
waarbij de Commissie de mogelijkheid heeft de Lid-Staten op hun verzoek
uitstel te verlenen, als zij kunnen aantonen dat de verplichtingen voor bepaalde
organisaties een buitensporige last zouden veroorzaken ( artikel 20, lid 2 );
— deze termijn kan volgens de procedure van artikel 100 A gewijzigd worden,
afhankelijk van het verslag dat de Commissie aan het Europees Parlement en de
Raad moet voorleggen vóór 31 december 1999 ( artikel 22, lid 2 ).
Volgens de Raad zijn met deze oplossing zowel de gebruikersbelangen als de kosten
van deze dienstverlening op evenwichtige wijze verdisconteerd.
Amendementen nrs. 49 en 51 ( oud artikel 16 , leden 2 en 5 , nieuw artikel 17,
leden 2 tot en met 4 )

Wat betreft grensoverschrijdende geschillen lijkt het de Raad passend op commu
nautair niveau te voorzien in een bemiddelingsprocedure lijkend op de procedure
die al in de Richtlijnen 92/44/EEG en 95/62/EG betreffende de toepassing van de
beginselen van ONP op respectievelijk huurlijnen en spraaktelefonie zijn vastgesteld,
omdat met een dergelijke procedure de belangen van elke partij bij het geschil
behartigd kunnen worden .
Amendement nr. 53 ( oud artikel 19 , nieuw artikel 20 )

Hoewel artikel 20 anders gesteld is dan in het gewijzigde Commissievoorstel, geeft
het in grote lijnen weer waar het voor het Europees Parlement om gaat, omdat er
een nauw verband wordt gelegd tussen de aanvullende overgangsperiode voor
bepaalde Staten om de telecommunicatiediensten te liberaliseren en het uitstel van
bepaalde uit de richtlijn voortvloeiende verplichtingen voor diezelfde Staten .
Amendement nr. 56, derde deel ( oud artikel 21 , lid 2 , nieuw artikel 22, lid 2 )

De Raad vindt de vermelding van de mogelijkheid een Europese regelgevende
instantie op te richten niet passen in deze richtlijn .
iii ) Verder dient opgemerkt te worden dat de Raad in zijn gemeenschappelijk standpunt
een aantal bepalingen heeft opgenomen die ten opzichte van het Commissievoorstel
en de amendementen van het Europees Parlement nieuw zijn .

Het gaat voornamelijk om de volgende punten:
Artikel 2, lid 1 : Definities
De definities van „ interconnectie" ( onder a )) en „ openbaar telecommunicatienet
werk" ( onder d )) zijn nauwkeuriger geformuleerd .

Artikel 3, lid 2 : Beginselen van interconnectie

Het toepassingsgebied van dit artikel is uitgebreid tot de mobiele openbare
telefoonnetten .

Artikel 4, lid 2 : Rechten en plichten met het oog op interconnectie
In het gemeenschappelijk standpunt wordt gepreciseerd dat organisaties waarvan
geoordeeld wordt dat zij een aanmerkelijke macht op de markt hebben, moeten
voldoen aan „ alle redelijke verzoeken om toegang tot het netwerk".
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Artikel 4, lid 3 : Definitie van een organisatie met aanmerkelijke macht op de
markt

Terwille van de rechtszekerheid heeft de Raad het wenselijk geacht het concept
„ organisatie met een aanmerkelijke macht op de markt" in een artikel te omschrij
ven en niet alleen in een overweging. Deze tekst maakt wel een soepeler toepassing
mogelijk, maar wijzigt het oorspronkelijke Commissievoorstel niet fundamenteel .
Artikel 5, lid 1 : Universele dienst

De Raad acht het aangewezen organisaties die algemeen beschikbare spraaktelefo
niediensten verstrekken, op te nemen bij de instellingen die eventueel bijdragen in
de kosten van de universele dienstverplichtingen.
Artikel 7: Beginselen voor interconnectieprijzen en kostenberekeningssystemen
In lid 2 zijn de beginselen van transparantie en kostenoriëntering ook uitgebreid
naar organisaties die openbare telefonienetwerken en -diensten verstrekken en een
aanmerkelijke macht op de markt hebben .

Op grond van lid 3 in zijn gewijzigde vorm kunnen verschillende interconnectieprij
zen, -voorwaarden en -condities worden vastgesteld voor diverse categorieën
organisaties .

Lid 5 is opnieuw geformuleerd om het in overeenstemming te brengen met de
ONP-richtlijn over spraaktelefonie ( artikel 13 , lid 2 ).
Artikel 8: Scheiding van boekhoudingen en financiële verslaglegging

Op grond van lid 1 kunnen de Lid-Staten de organisaties die ook uitsluitende of
bijzondere rechten hebben op de levering van andere diensten in andere sectoren,
een structurele scheiding opleggen voor hun activiteiten op het gebied van de
telecommunicatie .

De bepalingen van lid 2 zijn beperkt tot de in bijlage 1 , delen 1 en 2 , bedoelde
organisaties die op de markt een aanmerkelijke macht hebben.
Artikel 9, lid 2 : Algemene verantwoordelijkheden van de nationale regelgevende
instanties

Voor interconnectie tussen in bijlage II omschreven instanties kunnen de nationale
regelgevende instanties op grond van lid 2 ex ante voorwaarden stellen op de in
bijlage VII genoemde gebieden .
Artikel 10, onder a) en b): Essentiële eisen

De verwijzing naar bijzondere omstandigheden in verband met schadeloosstelling is
geschrapt.
Artikel 13, lid 1 : Technische normen

De verwijzing naar in de industrie algemeen aanvaarde en door internationale
bedrijfsorganisaties opgestelde specificaties is geschrapt .
Artikel 14, lid 2 : Publikatie van en toegang tot informatie
In lid 2 wordt bepaald (wat betreft de in artikel 4, lid 1 , artikel 5 , lid 5 , artikel 6 ,
artikel 7, lid 3 en artikel 9, lid 3 , bedoelde informatie ) dat actuele informatie op
verzoek gratis beschikbaar moet worden gesteld aan belangstellenden.

Artikel 16: Regelgevend Comité

De Raad heeft voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de
bijlagen IV, V en VII, een procedure „ Regelgevend Comité" van type III A
ingesteld, om op één lijn te blijven met de andere ONP-richtlijnen, die deze
procedure al kennen.
Artikel 1 9: Aanpassing aan de technische vooruitgang
Artikel 19 is alleen van toepassing op de bijlagen IV, V en VII, omdat de Raad van
oordeel is dat wijziging van de andere bijlagen, gezien het verband daarvan met het
toepassingsgebied van de richtlijn, niet onder een comitéprocedure kan vallen.
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Artikel 22 : Beoordeling van de tenuitvoerlegging

In het gemeenschappelijk standpunt wordt vermeld dat deze beoordeling meer in
het bijzonder betrekking heeft op twee belangrijke bepalingen van de richtlijn om
na te gaan of deze aangepast moeten worden aan de ontwikkeling op de markt, de
technologische vooruitgang en de veranderende eisen van de consument.
Het betreft de bepalingen over de universele dienst ( artikel 5 ) en de datum van
1 januari 2003 met betrekking tot de invoering van de nummerportabiliteitsdienst
in de belangrijke bevolkingscentra ( artikel 12 , lid 5 ).

Bijlage I, deel 1 : Vast openbaar telefoonnetwerk
In de definitie van het „ vaste openbare telefoonnetwerk" is ook de levering van
speciale aanvullende diensten voor bijzondere sociale behoeften opgenomen .
Bijlage II: Organisaties met rechten en plichten om over onderlinge interconnectie
te onderhandelen

De beschrijving van de categorieën 3 en 4 is nauwer toegespitst.
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 35/96

door de Raad vastgesteld op 18 juni 1996

met het oog op de aanneming van Besluit 96/ /EG van het Europees Parlement en de Raad
van ... tot vaststelling van een communautair actieprogramma voor gezondheidsmonitoring in
het kader van de actie op het gebied van de volksgezondheid
( 96/C 220/04 )
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 129,

acties op het gebied van de volksgezondheid; dat
het Europees Parlement de Commissie heeft ver
zocht gegevens uit de Lid-Staten te verzamelen en te
onderzoeken, teneinde het effect van het volksge
zondheidsbeleid voor de gezondheidstoestand in de
Gemeenschap te evalueren;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

(4 ) Overwegende dat de Commissie in haar mededeling
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té (2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's ( 3 ),

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag (4),

( 1 ) Overwegende dat uit hoofde van artikel 3 ,
onder o ), van het Verdrag het optreden van de
Gemeenschap een bijdrage tot het verwezenlijken
van een hoog niveau van bescherming van de
gezondheid omvat; dat artikel 129 uitdrukkelijk in
de bevoegdheid van de Gemeenschap op dat gebied
voorziet en stelt dat de Gemeenschap daartoe bij
draagt door de samenwerking tussen de Lid-Staten
te bevorderen en, indien nodig, hun activiteiten te
ondersteunen;

(2 ) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van
27 mei 1993 betreffende toekomstige actie op het
gebied van de volksgezondheid ( 5 ) heeft aangegeven
dat betere methoden van inzameling, analyse en
verspreiding van gezondheidsgegevens, die ook
exacter en meer vergelijkbaar moeten worden, van
wezenlijk belang zijn voor de opstelling van de
toekomstige programma's;

( 3 ) Overwegende dat het Europees Parlement in zijn
resolutie over het volksgezondheidsbeleid na Maas
tricht ( 6 ) heeft gewezen op de noodzaak om te
beschikken over voldoende en relevante informatie

als basis voor de ontwikkeling van communautaire
O
(2 )
(3)
(4)

PB nr. C 338 van 16 . 12 . 1995 , blz. 4.
PB nr. C 174 van 17. 6 . 1996, blz . 3 .
PB nr. C 129 van 2 . 5 . 1996 , blz. 50 .
Advies van het Europees Parlement van 17 april 1996 (PB nr.
C 141 van 13 . 5 . 1996 , blz. 94 ), gemeenschappelijk stand
punt van de Raad van . . . (nog niet verschenen in het
Publikatieblad), < en besluit van het Europees Parlement van
. . . (nog niet verschenen in het Publikatieblad ).
(5 ) PB nr . C 174 van 25 . 6 . 1993 , blz . 1 .
( 6 ) PB nr. C 329 van 6 . 12 . 1993 , blz . 375 .

van 24 november 1993 betreffende het actiekader

op het gebied van de volksgezondheid een grotere
samenwerking op het gebied van de normalisering
en verzameling van vergelijkbare/compatibele gege
vens over de gezondheid en bevordering van syste
men voor toezicht en bewaking van de gezondheid
heeft genoemd als vereisten voor het opstellen van
een kader voor de ondersteuning van het beleid en
de programma's van de Lid-Staten; dat het thema
gezondheidsmonitoring, met inbegrip van gezond
heidsgegevens en -indicatoren, is aangemerkt als
prioriteitsgebied voor voorstellen betreffende meer
jarige communautaire programma 's op het gebied
van de volksgezondheid;
( 5 ) Overwegende dat de Raad in zijn resolutie van
2 juni 1994 betreffende het actiekader van de
Gemeenschap op het gebied van de volksgezond
heid ( 7) heeft aangegeven dat aan het verzamelen
van gegevens over gezondheid voorrang moest wor
den gegeven en de Commissie verzocht heeft voor
stellen in te dienen; dat de Raad van oordeel was
dat de gehanteerde gegevens en indicatoren metin
gen dienden te omvatten met betrekking tot de
kwaliteit van het bestaan van de bevolking, nauw
keurige evaluaties van de behoeften op het vlak van
de gezondheid, schattingen van sterfte die door
ziektepreventie vermeden kan worden, sociaal-eco
nomische factoren qua gezondheid onder de onder
scheiden bevolkingsgroepen, alsmede, in voorko

mend geval, indien de Lid-Staten dit nuttig achten,
de bijstand op het gebied van de gezondheid, de
medische praktijken en de invloed van de hervor
mingen;

( 6 ) Overwegende dat gezondheidsmonitoring op com
munautair niveau van wezenlijk belang is voor de
planning, de follow-up en de evaluatie van commu
nautaire acties op het gebied van de volksgezond
heid en voor het nagaan en beoordelen van de
gevolgen van andere beleidsonderdelen van de
Gemeenschap voor de gezondheid;
( 7) PB nr. C 165 van 17. 6 . 1994, blz. 1 .
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een communautair systeem voor gezondheidsmoni
toring, inclusief een versterking van de bestaande
voorzieningen zorgvuldig moeten worden bestu
deerd in het licht van de gewenste resultaten, de
flexibiliteit en de kosten/batenverhouding; dat het
een soepel systeem dient te zijn, waarin de thans
reeds waardevol geachte elementen hun plaats kun
nen krijgen en dat aan nieuwe behoeften en andere
prioriteiten kan worden aangepast; dat in het kader
van een dergelijk systeem een stelsel van commu
nautaire gezondheidsindicatoren gedefinieerd moet
worden en de voor het opstellen van de indicatoren
benodigde gegevens moeten worden verzameld;

( 7 ) Overwegende dat het met name op basis van de
kennis van de gegevens betreffende de volksgezond
heid in Europa die dank zij de instelling van een
communautair systeem voor gezondheidsmonito
ring zijn verzameld, mogelijk zal zijn om de ontwik
keling van de volksgezondheid te volgen en de
prioriteiten en doelstellingen inzake volksgezond
heid vast te stellen;

( 8 ) Overwegende dat gezondheidsmonitoring in dit
besluit bestaat uit het opstellen van communautaire
gezondheidsindicatoren en het verzamelen, versprei
den en analyseren van communautaire gezondheids
gegevens en -indicatoren;
( 9 ) Overwegende dat de Raad in zijn Beschikking 93/
464/EEG van 22 juli 1993 betreffende het kader
programma van prioritaire maatregelen op het
gebied
van
de
statistische
informatie
( 1993—1997 )( 1 ) onder de rubriek statistieken
betreffende gezondheid en veiligheid de analyse van
de sterfte en morbiditeit naar oorzaak heeft aange
merkt als een van de gebieden voor prioritaire
maatregelen in het kader van de sectoriële pro
gramma 's ten behoeve van het sociale beleid, de
economische en sociale samenhang en de consu
mentenbescherming;

Nr. C 220/37

( 14 ) Overwegende dat de communautaire gezondheids
gegevens en -indicatoren moeten worden gebaseerd
op bestaande Europese gegevens en indicatoren,
zoals die waarover de Lid-Staten beschikken en/of

die zij aan internationale organisaties doorgeven,
dit om dubbel werk te vermijden;
(5)

Overwegende dat de situatie op het stuk van de
verzameling van gegevens in de diverse Lid-Staten
verschillend is;

( 16 ) Overwegende dat het voor een communautair
systeem voor gezondheidsmonitoring nuttig zou zijn
een telematicanetwerk voor het verzamelen en ver

( 10 ) Overwegende dat de Raad in zijn Beschikking 94/
913/EG van 15 december 1994 tot vaststelling van
een specifiek programma voor onderzoek en tech
nologische ontwikkeling, inclusief demonstratie, op
het gebied van de medische biologie en de gezond
heid ( 1994—1998 ) ( 2 ) een specifieke onderzoektaak
heeft aangegeven betreffende coördinatie en verge
lijking van Europese gezondheidsgegevens, met
inbegrip van voedingsgegevens, uit de verschillende
Lid-Staten; dat dit in het desbetreffende werkpro
gramma is opgenomen;

( 11 ) Overwegende dat gezondheidsmonitoring op com
munautair niveau tot doel heeft de gezondheidstoe
stand, de trends daarin en de determinanten van de
gezondheid te kunnen meten, de planning, follow
up en evaluatie van de communautaire pro
gramma 's en maatregelen te vergemakkelijken en de
Lid-Staten gezondheidsinformatie te verschaffen ter
ondersteuning van de ontwikkeling en evaluatie van
hun gezondheidsbeleid;
( 12 ) Overwegende dat om ten volle aan de vereisten en
verwachtingen op dit terrein te voldoen een com
munautair systeem voor gezondheidsmonitoring
moet worden opgezet, dat de vaststelling van
gezondheidsindicatoren en de verzameling van
gezondheidsgegevens, een netwerk voor het doorge
ven en gemeenschappelijk gebruiken van gezond
heidsgegevens en -indicatoren, alsmede voorzienin
gen voor het analyseren en verspreiden van gezond
heidsinformatie omvat;
( 13 ) Overwegende dat de keuzes en mogelijkheden voor
de opstelling van de verschillende onderdelen van

spreiden van communautaire gezondheidsgegevens
en -indicatoren op te zetten;
( 17) Overwegende dat een communautair systeem voor
gezondheidsmonitoring gegevens moet kunnen ver
schaffen aan de hand waarvan op gezette tijden
rapporten kunnen worden opgesteld over de
gezondheidstoestand in de Gemeenschap, alsmede
analyses van gezondheidstrends en -problemen; dat
het de beschikbaarheid en verspreiding van gezond
heidsinformatie moet kunnen bevorderen;

( 18 ) Overwegende dat het bij de invoering van een
systeem voor gezondheidsmonitoring op commu
nautair niveau een absolute vereiste is dat de bepa
lingen inzake gegevensbescherming worden geëer
biedigd, met inbegrip van voorzieningen om de
vertrouwelijkheid en de veiligheid daarvan te waar
borgen zoals die voorkomen in Richtlijn 95/46/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 24 ok
tober 1995 betreffende de bescherming van natuur
lijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens ( 3 ) en in Verordening ( Euratom,
EEG ) nr. 1588/90 van de Raad van 11 juni 1990
betreffende de toezending van onder de statistische
geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het
Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeen
schappen (4 );
( 19 ) Overwegende dat binnen het actiekader op het
gebied van de volksgezondheid een meerjarenpro
gramma moet worden opgesteld teneinde een com
munautair systeem voor gezondheidsmonitoring op
( 3 ) PB nr. L 281 van 23 . 11 . 1995 , blz . 31 .

O PB nr . L 219 van 28 . 8 . 1993 , blz. 1 .
( 2 ) PB nr . L 361 van 31 . 12 . 1994, blz . 40 .

(4 ) PB nr. L 151 van 15 . 6 . 1990, blz. 1 . Verordening gewijzigd
door de Toetredingsakte van 1994 .
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te zetten en passende mechanismen voor de evalua
tie daarvan te ontwikkelen;

( 20 ) Overwegende dat, overeenkomstig het subsidiari
teitsbeginsel, acties die niet onder de uitsluitende
bevoegdheid van de Gemeenschap vallen, zoals
acties op het gebied van gezondheidsmonitoring,
slechts door de Gemeenschap mogen worden
ondernomen indien deze, door de grootschaligheid
of het effect ervan, beter op communautair niveau
kunnen worden uitgevoerd;
( 21 ) Overwegende dat de op communautair niveau
opgestelde en ten uitvoer gelegde beleidsmaatrege
len en programma's, in het bijzonder als zij plaats
vinden binnen het actiekader op het gebied van de
volksgezondheid, verenigbaar moeten zijn met de
streefdoelen en doelstellingen van het communau
taire optreden inzake gezondheidsmonitoring; dat
de communautaire acties inzake gezondheidsmoni
toring gecoördineerd moeten worden en rekening
moeten houden met de desbetreffende onderzoeks

werkzaamheden van het kaderprogramma van de
Gemeenschap voor onderzoek en technologische
ontwikkeling; dat projecten betreffende telematica
toepassingen op gezondheidsgebied in het OTO
kaderprogramma van de Gemeenschap gecoördi
neerd moeten worden met communautaire acties

inzake gezondheidsmonitoring; dat acties uit hoofde
van het kaderprogramma van de Gemeenschap op
het gebied van de statistische informatica, de com
munautaire projecten op het gebied van de telemati
sche gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten
( IDA) en de G7-projecten die verband houden met
de gezondheid, nauw gecoördineerd moeten worden
met de communautaire acties inzake gezondheids
monitoring; dat rekening gehouden moet worden
met het werk van de gespecialiseerde Europese
organen, zoals het Europees Waarnemingscentrum

(26 ) Overwegende dat de gegevens momenteel onvol
doende vergelijkbaar zijn en dat dubbel werk dient
te worden voorkomen door de gezamenlijke ont
wikkeling van methoden, criteria en technieken

voor vergelijking en conversie, van de passende
instrumenten voor gegevensverzameling zoals en
quêtes, vragenlijsten en delen daarvan, en inhoude
lijke specificaties voor de gezondheidsinformatie die
gemeenschappelijk zal worden gebruikt, met name
met behulp van een telematicanetwerk;
( 27) Overwegende dat het, om de waarde en de impact
van dit programma te vergroten, nodig is een
continue evaluatie van de gevoerde acties uit te
voeren, met name ten aanzien van hun doeltref
fendheid en de verwezenlijking van de doelstellin

gen, zowel op nationaal als op communautair
niveau, en in voorkomend geval de noodzakelijke
aanpassingen te verrichten;
( 28 ) Overwegende dat in dit besluit de financiële midde
len van het programma voor de gehele looptijd
daarvan worden vastgesteld en dat dit bedrag in de
jaarlijkse begrotingsprocedure voor de begrotings
autoriteit het voornaamste referentiepunt vormt, in
de zin van punt 1 van de verklaring van het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie van
6 maart 1995 ( 2 );

(29 ) Overwegende dat dit programma een looptijd van
vijf jaar dient te hebben teneinde de acties lang
genoeg voort te kunnen zetten om de vastgestelde
doelstellingen te verwezenlijken,

BESLUITEN :

Artikel 1

voor drugs en drugsverslaving en het Europees
Milieuagentschap;
( 22 ) Overwegende dat de samenwerking met de
bevoegde internationale organisaties en met derde
landen op dit gebied versterking behoeft;
( 23 ) Overwegende dat uit operationeel oogpunt de in
het verleden gedane investeringen, zowel wat de
oprichting van communautaire netwerken als wat
de samenwerking met de ter zake bevoegde interna
tionale organisaties betreft, veiliggesteld en verder
ontwikkeld dienen te worden;

(24 ) Overwegende dat het van belang is dat de Commis
sie dit actieprogramma in nauwe samenwerking met
de Lid-Staten uitvoert;

29 . 7. 96

Vaststelling van het programma
1.

Hierbij wordt voor de periode van 1 januari 1997

tot en met 31 december 2001 een communautair actie

programma voor gezondheidsmonitoring, hierna „ het
programma" genoemd, vastgesteld binnen het actiekader
op het gebied van de volksgezondheid.
2 . Dit programma heeft tot doel bij te dragen tot de
totstandbrenging van een communautair systeem voor
gezondheidsmonitoring, waarmee:
a ) de gezondheidstoestand, de trends in en de determi
nanten voor de gezondheid binnen de Gemeenschap
kunnen worden gemeten;
b ) de planning, follow-up en evaluatie van de commu
nautaire programma's en acties worden vergemakke
lijkt;

( 25 ) Overwegende dat op 20 december 1994 overeen
stemming is bereikt over een „ modus vivendi"
tussen het Europees Parlement, de Raad en de
Commissie over de uitvoeringsmaatregelen van
besluiten die volgens de procedure van arti
kel 189 B van het Verdrag worden vastgesteld 0 );

c ) de Lid-Staten de beschikking krijgen over passende
gegevens over gezondheid, die onderling vergelijkbaar
zijn en waarop het nationale volksgezondheidsbeleid
kan worden gebaseerd,

(M PB nr. C 102 van 4 . 4 . 1996 , blz. 1 .

(2 ) PB nr. C 102 van 4 . 4. 1996 , blz. 4.

29. 7. 96

1 NL 1

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

door de samenwerking tussen de Lid-Staten te bevorderen
en, indien nodig, hun activiteiten te ondersteunen, door
de coördinatie van hun beleid en programma's op dit
gebied aan te moedigen en door de samenwerking met
derde landen en met de bevoegde internationale organisa
ties te bevorderen .

3 . De in het kader van dit programma uit te voeren
acties en hun specifieke doelstellingen zijn in bijlage I
opgenomen onder de volgende rubrieken:

A. Vaststelling van communautaire gezondheidsindicato
ren

Nr . C 220/39

Artikel 5
Comité

1 . De Commissie wordt bijgestaan door een comité
bestaande uit twee vertegenwoordigers per Lid-Staat en
voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commis
sie .

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité ontwerp-maatregelen voor betreffende:
a ) het reglement van orde van het comité;

B. Ontwikkeling van een communautair netwerk voor
het gemeenschappelijk gebruik van gezondheidsgege
vens

C. Analyses en verslagen .
Een enuntiatieve lijst van gebieden waarop gezondheids
indicatoren kunnen worden vastgesteld, staat in bij
lage II.

b ) een jaarlijks werkprogramma met opgave van de
prioriteiten voor de actie;

c) de regelingen, criteria en procedures voor de selectie
en de financiering van de projecten in het kader van
dit programma, met inbegrip van de projecten die een
samenwerking met de op het gebied van de volksge
zondheid bevoegde internationale organisaties en
deelneming van de in artikel 6, lid 2, bedoelde landen
inhouden;

Artikel 2

d ) de evaluatieprocedure;
Tenuitvoerlegging

e ) de regelingen voor de verspreiding en overdracht van
1 . De Commissie draagt zorg voor de tenuitvoerleg
ging van de in bijlage I genoemde activiteiten, in nauwe
samenwerking met de Lid-Staten en overeenkomstig arti
kel 5 .

2.
De Commissie werkt samen met de instellingen en
organisaties die werkzaam zijn op het gebied van gezond
heidsmonitoring.

de resultaten;

f) de wijze waarop zal worden samengewerkt met de in
artikel 2, lid 2 , bedoelde instellingen en organisaties;

g) de bepalingen die van toepassing zijn op de medede
ling van gegevens en op de conversie ervan en op
andere methoden om de gegevens vergelijkbaar te
maken, teneinde het doel als bedoeld in artikel 1 ,
lid 2, te bereiken;

Artikel 3

Begroting

1 . De financiële middelen voor de uitvoering van dit
programma in de in artikel 1 genoemde periode worden
vastgesteld op 13 miljoen ecu .
2.
De jaarlijkse kredieten worden door de begrotings
a-utoriteit toegewezen binnen de grenzen van de financiële
vooruitzichten .

Artikel 4

Samenhang en complementariteit
De Commissie ziet, in samenwerking met de Lid-Staten,
toe op de samenhang en complementariteit van de uit
hoofde van het programma ten uitvoer te leggen acties en
de andere relevante programma's en initiatieven van de

Gemeenschap, zowel in het kader van de acties op het
gebied van de volksgezondheid, als in het bijzonder het
kaderprogramma voor statistische informatie, de projec
ten op het gebied van de uitwisseling van gegevens tussen
overheidsdiensten met behulp van telematica en het
kaderprogramma voor onderzoek en technologische ont
wikkeling, met name de telematicatoepassingen daarvan .

h ) de bepalingen voor het definiëren en selecteren van de
indicatoren;

i ) de voor de totstandbrenging en werking van de
netwerken vereiste bepalingen betreffende de specifi
catie van de inhoud .

Het comité brengt over de hierboven bedoelde ontwerp
maatregelen advies uit binnen een termijn die de voorzit
ter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de
materie. Het comité spreekt zich uit met de meerderheid
van stemmen die in artikel 148 , lid 2, van het Verdrag is
voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die
de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen.
Bij stemming in het comité worden de stemmen van de
vertegenwoordigers van de Lid-Staten gewogen overeen
komstig genoemd artikel . De voorzitter neemt niet aan de
stemming deel .
De Commissie stelt maatregelen vast die onmiddellijk van
toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in
overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft
uitgebracht, worden zij onverwijld door de Commissie ter
kennis van de Raad gebracht. In dat geval stelt de
Commissie de toepassing van de maatregelen waartoe zij
heeft besloten, met twee maanden vanaf de datum van

deze kennisgeving uit.
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De Raad kan binnen de in de voorgaande alinea
genoemde termijn met een gekwalificeerde meerderheid

alsmede de Internationale Arbeidsorganisatie, aangemoe
digd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig de procedure

van stemmen een andersluidend besluit nemen .

van artikel 5 .

3 . De Commissie kan voorts het comité raadplegen
over elk ander probleem in verband met de uitvoering
van dit programma met inbegrip van de regelingen voor
de coördinatie met de in artikel 4 bedoelde andere

2 . Dit programma staat open voor deelname van de
geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa
( GLMOE) op de voorwaarden vermeld in de met deze
landen te sluiten aanvullende protocollen bij de associa

programma's en initiatieven.

tieovereenkomsten betreffende de deelname aan commu

De vertegenwoordiger van de Commissie legt het comité
een ontwerp voor van de te nemen maatregelen. Het
comité brengt binnen een termijn die de voorzitter kan
vaststellen naargelang van de urgentie van de materie
advies uit over dit ontwerp, zo nodig door middel van

nautaire programma's. Het staat open voor deelname van
Cyprus en Malta op basis van aanvullende kredieten
volgens dezelfde regels als die welke voor de landen van
de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA ) gelden en vol
gens met de betrokken landen overeen te komen procedu
res .

een stemming.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft
iedere Lid-Staat het recht te verzoeken dat zijn standpunt
in de notulen wordt opgenomen.
De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het
door het comité uitgebrachte advies. Zij brengt het comi
té op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft
gehouden met zijn advies.

Artikel 7

Follow-up en evaluatie

1 . De Commissie zorgt, met inachtneming van de door
de Lid-Staten opgemaakte balansen, en, indien nodig, met
inschakeling van onafhankelijke deskundigen, voor de
evaluatie van de gevoerde acties.

4 . De Commissievertegenwoordiger informeert het
comité regelmatig:
— over de financiële steun die in het kader van dit

programma is verleend ( bedrag, duur, verdeling en
begunstigden),
— om de uit hoofde van artikel 4 vereiste samenhang en
complementariteit te waarborgen, over de Commissie
voorstellen

of communautaire

initiatieven

en

de

tenuitvoerlegging van programma's op andere terrei
nen die rechtstreeks verband houden met de verwe

zenlijking van de doelstellingen van dit programma .
Artikel 6

2 . De Commissie legt aan het Europees Parlement en
de Raad halverwege het programma een tussentijds ver
slag en na afloop een eindverslag voor. Deze verslagen
bevatten tevens informatie over de communautaire finan

ciering op de verschillende actiegebieden en over de
complementariteit met de andere in artikel 4 bedoelde
programma's en initiatieven, alsmede over de resultaten
van de in lid 1 bedoelde evaluatie . Deze verslagen worden
ook aan het Economisch en Sociaal Comité en het

Comité van de Regio's gezonden.

3.
Op basis van de in lid 1 bedoelde evaluatie, kan de
Commissie zo nodig passende voorstellen doen voor de
voortzetting van het programma.

Internationale samenwerking
Gedaan te . . .

1.
Bij de uitvoering van dit programma wordt samen
werking met derde landen en met de op het gebied van de
volksgezondheid bevoegde internationale organisaties,
met name de Wereldgezondheidsorganisatie en de Orga
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter

I NL I
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BIJLAGE I

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN EN ACTIES

A. VASTSTELLING VAN COMMUNAUTAIRE GEZONDHEIDSINDICATOREN

Doelstelling
Het vaststellen van communautaire gezondheidsindicatoren door middel van een kritisch onderzoek van
de bestaande gezondheidsgegevens en -indicatoren en het ontwikkelen van passende methoden om
gezondheidsgegevens te verzamelen en onderling vergelijkbaar te maken, overeenkomstig de in artikel 1 ,
lid 2, genoemde doelstelling.

1 . Het identificeren, onderzoeken en kritisch analyseren van de gezondheidsindicatoren en -gegevens
die op Europees niveau en in de Lid-Staten bestaan, waarbij de door de Lid-Staten gevalideerde
gegevens als basis gebruikt worden, teneinde de relevantie, kwaliteit en dekking daarvan te bepalen
met het oog op de vaststelling van communautaire indicatoren .
2 . Het identificeren van een stelsel van communautaire gezondheidsindicatoren, bestaande uit een
reeks kernindicatoren ter monitoring van de communautaire programma's en acties op volksge
zondheidsgebied en een reeks achtergrondindicatoren ter monitoring van communautaire pro
gramma's en acties op andere beleidsterreinen en om de Lid-Staten gemeenschappelijke maten voor
vergelijkingen te bieden . In bijlage II staat een enuntiatieve lijst van gebieden waarop gezondheids
indicatoren zouden kunnen worden opgesteld .

3 . Het ontwikkelen van de routinematige verzameling en van methoden om de gezondheidsgegevens
onderling vergelijkbaar te maken teneinde de in artikel 1 , lid 2, genoemde doelstelling te bereiken,
met inbegrip van ondersteuning voor het opstellen van data dictionaries, en het vaststellen van
passende methoden en regels voor conversie van de gegevens.
4. Het bijdragen tot de verzameling van vergelijkbare gegevens door steun te verlenen aan de
opstelling van enquêtes, met inbegrip van enquêtes over de hele Gemeenschap ter ondersteuning
van communautaire beleidsmaatregelen, of van modules of overeengekomen en bruikbare formule
ringen voor de vragen in de bestaande enquêtes .
5. Het bevorderen van de samenwerking met internationale organisaties die bevoegd zijn op het
gebied van communautaire gezondheidsgegevens en -indicatoren en netwerken voor gezondheidsge
gevens betreffende specifieke deelgebieden van de volksgezondheid, teneinde de vergelijkbaarheid
van de gegevens te bevorderen.
6.

Het bevorderen van en het verlenen van steun voor het onderzoeken van de uitvoerbaarheid en de

kosteneffectiviteit van het ontwikkelen van genormaliseerde statistieken voor gezondheidsvoorzie
ningen, teneinde deze in een toekomstig communautair systeem voor gezondheidsmonitoring op te
nemen .

B. ONTWIKKELING VAN EEN COMMUNAUTAIR NETWERK VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK
GEBRUIK VAN GEZONDHEIDSGEGEVENS

Doelstelling

Het scheppen van de mogelijkheid tot doeltreffende, betrouwbare overdracht en gemeenschappelijk
gebruik van gezondheidsgegevens en -indicatoren, in hoofdzaak door uitwisseling van gegevens met
behulp van telematica .
7. Het bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling van een netwerk voor overdracht en
gemeenschappelijk gebruik van gezondheidsgegevens, in hoofdzaak voor uitwisseling van gegevens
met behulp van telematica en een stelsel van gedistribueerde gegevensbanken, in het bijzonder door
het opstellen van de gegevensspecificaties en van procedures voor de toegang tot en het
terugzoeken, de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verschillende soorten informatie die in
het systeem worden opgenomen .
C.

ANALYSES EN VERSLAGEN

Doelstelling

Het ontwikkelen van methoden en instrumenten voor analyse en rapportering en het ondersteunen van
analyses en rapporten over de gezondheidstoestand, de trends daarin, de determinanten van de
gezondheid, en het effect van beleidsmaatregelen op de gezondheid .
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8 . Het stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van faciliteiten voor analyses, de verruiming
van de bestaande voorzieningen, en van haalbaarheidsstudies voor mogelijke nieuwe structuren ,
methodologieën en instrumenten voor vergelijkingen en voorspellingen, het toetsen van hypothesen
en modellen en het evalueren van gezondheidsscenario 's en -resultaten .

9. Het verlenen van steun voor de analyse, de opstelling en de verspreiding van evaluatieverslagen
over het effect van communautaire acties en programma's op het gebied van de volksgezondheid.

10. Het verlenen van steun voor het opstellen, uitbrengen en verspreiden van verslagen en ander
informatiemateriaal over de gezondheidstoestand en de trends daarin, de determinanten van
gezondheid en het effect van andere beleidsonderdelen op de gezondheid .

BIJLAGE II

Enuntiatieve lijst van gebieden waarop in het kader van het communautaire systeem voor
gezondheidsmonitoring gezondheidsindicatoren kunnen worden vastgesteld
A. Gezondheidstoestand

1 . Levensverwachting:

— levensverwachting op bepaalde leeftijden,
— verwachting van het aantal in goede gezondheid doorgebrachte jaren .
2.

Sterfte :

— totaal,
— doodsoorzaken,

— ziektespecifieke overleving.
3 . Morbiditeit :

— ziektespecifieke morbiditeit,
— comorbiditeit .

4.

Functioneren en kwaliteit van het leven :

— subjectief ervaren gezondheid ,
— lichamelijke gebreken,

— beperkingen van de activiteit,

— functionele status/vermogens,
— beperking van de beroepswerkzaamheden i.v.m . de gezondheid,
— geestelijke gezondheid .
5 . Antropometrische kenmerken .
B. Levensstijl en gezondheidsgedrag
1.

Tabaksgebruik .

2.

Alcoholgebruik .
Drugsgebruik .

3.

5.

Lichaamsbeweging.
Voedingspatronen.

6.

Sexualiteit .

7.

Overige .

4.

C. Levens- en arbeidsomstandigheden
1.

Werk/werkloosheid :

— beroepsbezigheid .
2 . Arbeidsomgeving:

— ongelukken,

— blootstelling aan kankerverwekkende of andere stoffen ,
— beroepsziekten.
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3 . Huisvesting.

4. Activiteiten thuis en in de vrije tijd :
— ongevallen thuis,
— vrijetijdsbesteding.
5.

Vervoer :

— auto-ongelukken .
6 . Milieu:

— luchtverontreiniging,
— waterverontreiniging,

— andere soorten verontreiniging,
— straling,

— blootstelling aan kankerverwekkende of andere stoffen buiten de werkplek.
D. Gezondheidsbescherming

1 . Financieringsbronnen.
2 . Voorzieningen/personeel:
— gebruik van zorgvoorzieningen,

— personeel in de gezondheidszorg.
3 . Kosten/uitgaven:

— klinische zorg,
— poliklinische zorg,
— geneesmiddelen .
4 . Consumptie/gebruik:
— klinische zorg,
— poliklinische zorg,
— geneesmiddelen .

5. Gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
E. Demografische en maatschappelijke factoren
1.

Geslacht .

2 . Leeftijd .
3 . Burgerlijke staat.

4. Regio van verblijf.
5 . Opleidingsniveau.
6 . Inkomen .

7. Subgroep van de bevolking.

8 . Situatie inzake ziektekostenverzekering.
F.

Diversen

1 . Produktveiligheid.
2. Overige.
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MOTIVERING VAN DE RAAD

I.

INLEIDING

1 . Op 17 oktober 1995 heeft de Commissie een voorstel voor een op artikel 129 van het
EG-Verdrag gebaseerd besluit ingediend tot vaststelling van een communautair actiepro
gramma voor gezondheidsmonitoring in het kader van de actie op het gebied van de
volksgezondheid ( 1 ) .
2 . Het Europees Parlement heeft op 17 april 1996 advies uitgebracht ( 2 ).
Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's hebben op
27 maart ( 3 ), respectievelijk 18 januari 1996 ( 4 ) advies uitgebracht.

De Commissie heeft in het licht van die adviezen op 15 mei 1996 een gewijzigd voorstel
ingediend ( 5 ).
3 . De Raad heeft op- 17 juni 1996 zijn gemeenschappelijk standpunt overeenkomstig
artikel 189 B van het EG-Verdrag vastgesteld.
II .

DOELSTELLING

Dit besluit heeft betrekking op het vijfde communautaire actieprogramma dat in het kader
van de actie op het gebied van de volksgezondheid is voorgesteld en dat door de Raad in
zijn resolutie van 2 juni 1994 als prioritair is aangemerkt ( 6 ).

Het programma beoogt een communautair systeem voor gezondheidsmonitoring in te
stellen waarmee de gezondheidstoestand, de trends daarin en de determinanten van de
gezondheid in de Gemeenschap kunnen worden gemeten, de planning, de follow-up en de
evaluatie van de communautaire programma's en acties kunnen worden vergemakkelijkt en
het gezondheidsbeleid van de verschillende Lid-Staten kan worden vergeleken en onder
steund .

III . ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

1 . Wijzigingen ten opzichte van het Commissievoorstel
Algemeen

De Raad heeft de door de Commissie voorgestelde aanpak in grote lijnen gevolgd en,
met name wat de inhoud van het programma betreft, alle in bijlage I van het voorstel
opgenomen acties overgenomen.
Financiële middelen ( artikel 3 , lid 1 )

De Raad heeft gekozen voor een bedrag ( 13 miljoen ecu ) dat weliswaar niet geheel,
maar toch vrijwel gelijk is aan het voorgestelde bedrag en dat de gulden middenweg
vormt tussen datgene wat nodig is voor de uitvoering en de follow-up van de acties van
het programma, en de nodige begrotingsdiscipline .
„Comitologie" ( artikel 5 , leden 2 en 3 )

Wat dit betreft is de Raad echter van de voorgestelde procedure afgeweken en heeft hij
evenals bij de reeds aangenomen programma 's gekozen voor een gemengde procedure,
(') PB nr. C 338 van 16 . 12 . 1995 , blz . 4 .

(2 )
(3)
(4)
(5 )
(6)

PB nr. C 141 van 13 . 5 . 1996 , blz. 94 .
PB nr. C 174 van 17. 6 . 1996 , blz . 3 .
PB nr. C 129 van 2 . 5 . 1996 , blz. 50 .
COM(96 ) 222 def. — 95/0238 ( COD ) ( nog niet verschenen in het Publikatieblad ).
PB nr. C 165 van 17. 6 . 1994, blz . 1 .
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die het mogelijk maakt de twee eisen van enerzijds een soepel beheer van het
programma en anderzijds meer inspraak van de Lid-Staten bij bepaalde belangrijke
besluiten, met elkaar te verzoenen: procedure van het beheerscomité voor belangrijke
besluiten en procedure van het raadplegingscomité voor andere besluiten, inclusief de
vraag hoe de coördinatie moet plaatsvinden.
Meer specifieke punten
Voorts heeft de Raad een aantal preciseringen, verduidelijkingen of minder ingrijpende
aanvullingen aangebracht, met name wat betreft de vermelding van de bepalingen inzake
gegevensbescherming ( overweging 18 ), de doelstelling van het programma ( artikel 1 ,
lid 2 ), samenhang en complementariteit ( artikel 4 ), internationale samenwerking ( arti
kel 6 , lid 1 ) en follow-up en evaluatie ( artikel 7, lid 3 , wat de eventuele voortzetting van
het programma betreft ). Aangaande het verzamelen van vergelijkbare gegevens ( arti
kel 5 , lid 2, onder g), en bijlage I, deel A, specifieke doelstelling en punt 3 ), heeft de
Raad voor een ruimere en soepeler formulering gekozen .
2 . Amendementen van het Europees Parlement

a ) Amendementen die de Commissie in haar gewijzigde voorstel heeft overgenomen
Van de 44 amendementen die het Parlement in eerste lezing heeft aangenomen, heeft
de Commissie er 28 aanvaard, en wel

— zeven in hun geheel ( amendementen nrs. 12, 16, 17, 18 , 20, 23 en 29 ), en
— 21 gedeeltelijk ( amendementen nrs. 1 tot en met 3 , 4, 6 , 7, 8 , 9, 10, 11 , 13 , 19 ,
25 , 33 tot en met 40, en 42 ).

i ) Amendementen die door de Raad zijn aanvaard

De Raad heeft de volgende amendementen van het Parlement ongewijzigd in zijn
gemeenschappelijk standpunt overgenomen: nrs. 17 en 20 .
Verder heeft hij de volgende amendementen gedeeltelijk of in een andere vorm
overgenomen: nrs . 1 , 4, 7, 8 , 9, 11 , 19, 23 , 25 , 29 ( artikel 1 , lid 3 , en bijlage I,
deel A, punt 2 ), 33 , 35 tot en met 40 en 42 (wat de vorm betreft), meestal in de
door de Commissie voorgestelde versie .

ii ) Amendementen die de Raad niet heeft overgenomen
Verder heeft de Raad de Commissie niet gevolgd wat de volgende amendements
voorstellen van het Europees Parlement betreft:
Amendementen die in hun geheel door de Commissie waren
aanvaard

— Amendement nr. 12 ( overweging 15 bis )

De Raad heeft dit amendement, dat samenwerking op het gebied van de
gezondheid en de arbeidsbescherming beoogt, niet overgenomen omdat een
dergelijke samenwerking buiten de werkingssfeer van het programma zou
vallen en tot begrotingsproblemen binnen het programma zou leiden.
Wat de internationale samenwerking betreft, voorziet artikel 6 van het
gemeenschappelijk standpunt overigens in stimulering van de samenwerking
met onder meer de Internationale Arbeidsorganisatie .

— Amendementen nrs . 16 en 18 ( nieuwe overweging 20 bis, die in de plaats
komt van overweging 23 )
De Raad vond het niet nodig om deze overweging een andere plaats te
geven .

Amendementen die door de Commissie gedeeltelijk zijn
aanvaard

— Amendement nr. 3 ( nieuwe overweging 3 ter)
— Amendement nr. 6 ( nieuwe overweging 11 bis )
— Amendement nr. 34 ( bijlage I, deel A, nieuw punt 6 bis )
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Deze amendementen, die de oprichting van een permanente structuur beogen
(met name in de vorm van een Europees Waarnemingscentrum voor de volksge
zondheid ), konden niet worden overgenomen omdat de Raad het niet juist acht
om in het kader van dit programma, waarvan de looptijd beperkt is, op
dergelijke, structuren vooruit te lopen.
Daarom heeft de Raad zich ertoe beperkt wijzigingen die in het gewijzigde
voorstel van de Commissie waren aangebracht en die dezelfde strekking hebben
als deze amendementen van het Parlement, in hun algemeenheid over te nemen,
en wel als volgt:
— een verwijzing naar „versterking van de bestaande voorzieningen" in overwe
ging 13 van het gemeenschappelijk standpunt ( oude overweging 12 ), en
— een verwijzing naar „ uitbreiding van de bestaande faciliteiten" in punt 8 van
bijlage I, deel C.

— Amendement nr. 10 ( overweging 14 )
De Raad was van oordeel dat de tekst van het oorspronkelijke voorstel, die hij
gehandhaafd heeft, aan de wensen van het Parlement tegemoetkomt en tevens
meer soepelheid biedt met het oog op de technische organisatie van het
bewakingssysteem.
— Amendement nr. 13 ( overweging 16 )
De Raad was van mening dat met de tekst van overweging 18 van zijn
gemeenschappelijk standpunt volledig aan de bestaande verplichtingen op het
gebied van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van gegevens wordt voldaan.
b) Amendementen die de Commissie niet in haar gewijzigde voorstel heeft overge
nomen

i ) De Raad heeft zich in het algemeen geschaard achter de redenen waarom de
Commissie bepaalde amendementen van het Parlement niet heeft overgenomen;
het betreft hier de volgende amendementen:
— amendementen die niet in overeenstemming zijn met de letter of de geest van
artikel 129 van het EG-Verdrag, of die niet stroken met soortgelijke
bepalingen van de andere volksgezondheidsprogramma's, dan wel buiten het
kader van het voorgestelde programma vallen ( amendementen nrs. 2, 15, 21 ,
32, 43 en 47)

— amendementen waarin een minder soepele tekst wordt voorgesteld en/of die
het toepassingsgebied van het programma beperken ( amendementen nrs. 5 ,
14, 30 en 45 )

Noot: Aangaande amendement nr. 30 ( bijlage I, deel A, punt 3 ), zie deel III,
punt 1 , derde alinea, van deze motivering.
— amendementen waarin reeds op een andere plaats is voorzien ( amendementen
nrs. 26, 27 en 28 ).

ii) De Raad heeft de volgende amendementen gedeeltelijk of in een andere vorm
overgenomen :

— amendement nr. 31 ( bijlage I, deel A), inhoudelijk, door punt 1 aan te
vullen .

— amendement nr. 46, door de formulering van artikel 3 af te stemmen op de
tekst van soortgelijke bepalingen in het kader van de besluiten die reeds zijn
aangenomen ( overweging 28 van het gemeenschappelijk standpunt).
IV. CONCLUSIE

Afgezien van het feit dat de Raad gekozen heeft vóór een soortgelijke procedure voor de
tenuitvoerlegging van het programma als in het geval van de reeds vastgestelde
programma's, heeft hij het voorstel van de Commissie, zoals dat ingevolge het advies van
het Parlement was gewijzigd, in grote lijnen gehandhaafd.
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