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I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

BESCHIKKING Nr. 3052/95 /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 13 december 1995

tot vaststelling van een procedure voor uitwisseling van informatie over nationale maatregelen
waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen binnen de
Gemeenschap
HET EUROPEES PARLEMENT EN

DE RAAD

VAN DE

EUROPESE UNIE,

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

té ( 2 ),

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

Overwegende dat de Commissie de in artikel 100 B van
het Verdrag beoogde inventarisering heeft verricht van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die vallen
onder artikel 100 A van het Verdrag en die nog geen
voorwerp van harmonisatie uit hoofde van dat artikel
zijn geweest;

Overwegende dat uit deze inventarisering blijkt dat de
door de Lid-Staten vermelde belemmeringen voor het
handelsverkeer van produkten hoofdzakelijk worden aan

gepakt door middel van maatregelen die op grond van
artikel 100 A worden genomen of in het kader van op
grond van artikel 169 van het Verdrag ingestelde proce
dures wegens niet-nakoming van de uit artikel 30 voort
vloeiende verplichtingen;

Overwegende dat de doorzichtigheid van nationale ver
bodsmaatregelen ten aanzien van produkten bevorderlijk
kan zijn voor een snelle aanpak op het juiste niveau van

de problemen die het vrije verkeer van goederen in het
gedrang kunnen brengen, met name door een tijdige
onderlinge aanpassing van deze maatregelen of de aan
passing ervan overeenkomstig artikel 30 van het Ver
drag;
(>) PB nr. C 18 van 21 . 1 . 1994, blz. 13 en PB nr. C 200 van
22 . 7 . 1994, blz . 19 .

(2) PB nr. C 195 van 18 . 7. 1994, blz. 6.
(3 ) Advies van het Europees Parlement van 20 april 1994 (PB nr.

Overwegende dat het met het oog op die doorzichtigheid
van belang is om een eenvoudige en pragmatische proce
dure voor uitwisseling van informatie tussen de Lid
staten onderling en met de Commissie vast te stellen
teneinde ervoor te zorgen dat problemen die in het kader
van de werking van de interne markt kunnen rijzen, op
een voor de marktdeelnemers en de consumenten bevredi

gende wijze worden geregeld;

Overwegende dat deze procedure er hoofdzakelijk op
gericht is een betere kennis te verwerven van de tenuit
voerlegging van het vrije goederenverkeer in niet-gehar
moniseerde sectoren en de problemen die zich daar voor
doen te identificeren teneinde passende oplossingen aan te
dragen ;
Overwegende dat deze procedure uitsluitend moet gelden
voor de gevallen waarin een Lid-Staat, op grond van het
feit dat dat de goederen niet in overeenstemming zijn met
zijn nationale wetgeving, het vrije verkeer of het in de
handel brengen verhindert van in een andere Lid-Staat
rechtmatig vervaardigde of verhandelde goederen;

Overwegende dat slechts maatregelen die een belemme
ring vormen voor een bepaald model of een bepaald type
goederen onder het toepassingsgebied van deze beschik
king moeten vallen, en dus maatregelen betreffende
gebruikte goederen, die door de tijd of het gebruik
ongeschikt zijn geworden voor het op de markt brengen
of handhaven , ervan moeten worden uitgesloten;
Overwegende dat ook maatregelen die alleen ter bescher
ming van de openbare zedelijkheid of de openbare orde
worden genomen, moeten worden uitgesloten;

Overwegende dat andere Lid-Staten en de Commissie de
mogelijkheid moeten hebben om op de maatregelen waar
van in het kader van deze beschikking kennis is gegeven,
te reageren ;

Overwegende bovendien dat de procedure geen herhaling
mag zijn van kennisgevings- of informatieprocedures die
bij andere gemeenschapsbepalingen zijn opgelegd, en dat

punt van de Raad van 29 juni 1995 (PB nr. C 216 van 21 . 8 .

deze verschillende procedures adequaat moeten worden
gecoördineerd;

1995 , blz. 41 ), besluit van het Europees Parlement van
26 oktober 1995 (PB nr. C 308 van 20. 11 . 1995 ) en besluit

Overwegende dat het bedrijfsleven, de consumenten en de

C 128 van 9 . 5 . 1994, blz. 142 ), gemeenschappelijk stand

van de Raad van 23 november 1995 .

andere geïnteresseerde partijen moeten weten wie zij
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binnen de Commissie en bij de overheidsinstanties van
elke Lid-Staat moeten contacteren, wanneer zich een
probleem betreffende het vrije goederenverkeer voor
doet;

Overwegende dat de procedures tot uitvoering van deze
beschikking niet mogen leiden tot onnodige nieuwe
bureaucratie, en er tegelijk voor moeten zorgen dat een
effectief evenwicht kan worden bereikt tussen de bescher
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definitie van „technische specificatie" in artikel 1 van
Richtlijn 83/189/EEG (') zijn vermeld;
— „rechterlijke beslissing", elke beslissing van een rech
terlijk orgaan, dat als taak heeft recht te spreken;
— „maatregel ", elke andere maatregel dan een rechter
lijke beslissing.

ming van de legitieme belangen van de Lid-Staten en het
waarborgen van het vrije goederenverkeer binnen de
Gemeenschap;
Overwegende dat in het belang van de transparantie,
volledige en geactualiseerde informatie over de toepassing
van deze beschikking voor alle betrokken partijen
beschikbaar moet zijn;
Overwegende dat opheffing van de belemmeringen voor
het vrije verkeer van goederen van fundamenteel belang is
voor de Gemeenschap en dat zij op dit gebied maatrege
len moet nemen om dat doel te bereiken; dat daarbij
vanzelfsprekend het evenredigheidsbeginsel — als aanvul
ling op het subsidiariteitsbeginsel — in acht wordt geno
men, aangezien alleen beoogd wordt te waarborgen dat
de gevallen worden onderkend waarin de toepassing van

niet-geharmoniseerde nationale voorschriften de goede
werking van de interne markt nadeling dreigt te beïnvloe

Artikel 3

1 . De in artikel 1 bedoelde kennisgevingsplicht geldt
voor de maatregelen, andere dan rechterlijke beslissingen,
van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten die
gemachtigd zijn deze maatregelen te nemen.
Wanneer ten aanzien van een bepaald model of type
produkt onder gelijke materiële en formele voorwaarden
verscheidene maatregelen zijn genomen, geldt de kennis
gevingsplicht enkel voor de eerste maatregel.
2. Artikel 1 is niet van toepassing op :

den,

— maatregelen die uitsluitend ter uitvoering van commu
nautaire harmonisatievoorschriften zijn genomen;
HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD :

— maatregelen die krachtens specifieke bepalingen aan
de Commissie ter kennis zijn gebracht;
Artikel 1

Wanneer een Lid-Staat het in het vrije verkeer of in de

handel brengen verhindert van een bepaald model of een
bepaald type produkt dat in een andere Lid-Staat recht
matig vervaardigd of in de handel is gebracht, brengt hij
de Commissie de desbetreffende maatregel ter kennis,
wanneer deze voor het produkt direct of indirect tot
gevolg heeft dat:
— het algeheel wordt verboden,

— de vergunning voor het in de handel brengen wordt

— maatregelen die krachtens specifieke communautaire
bepalingen in het stadium van ontwerp aan de Com
missie ter kennis zijn gebracht;

— maatregelen die, zoals conservatoire maatregelen of
maatregelen van onderzoek, slechts dienen ter voorbe
reiding van de in artikel 1 bedoelde hoofdmaatregel;
— maatregelen die alleen ter bescherming van de open
bare zedelijkheid of de openbare orde worden geno
men;

geweigerd,

— het model of het type wordt gewijzigd voordat het
produkt in de handel kan worden gebracht of gehand
haafd, of

— het uit de handel wordt genomen.

— maatregelen betreffende gebruikte goederen die door
de tijd of het gebruik ongeschikt zijn geworden voor
het in de handel brengen of handhaven.
3 . Een beroep in rechte tegen de in lid 1 bedoelde
hoofdmaatregel schorst in geen geval de toepassing van
artikel 1 .

Artikel 2

In deze beschikking wordt verstaan onder:

— „wijziging van hei: model of het type", elke wijziging
van een of meer kenmerken van het produkt die in de

(') Richtlijn 83/ 189/EEG van de Raad van 28 maart 1983
betreffende een informatieprocedure op het gebied van nor
men en technische voorschriften ( PB nr . L 109 van 26 . 4.

1983, blz. 8 ). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn
94/1 O/EG ( PB nr. L 100 van 19 . 4 . 1994 , blz. 30 ).
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Artikel 4

Artikel 7

1 . De in artikel 1 bedoelde kennisgeving moet vol
doende gedetailleerd, duidelijk en begrijpelijk zijn. Zij
bestaat uit de toezending van:

Elke Lid-Staat geeft aan de Commissie de bevoegde
nationale instantie of instanties op die zijn aangewezen

— een formulier waarop de in de bijlage bepaalde gege
vens worden vermeld, en

— een afschrift van de door de in artikel 3 , lid 1 ,
bedoelde autoriteiten getroffen maatregel, zoals die is
bekendgemaakt repectievelijk ter kennis van de
belanghebbende is gebracht.
Gegevens die niet onder de rubrieken van het formulier

om de in deze beschikking bedoelde informatie mede te
delen of te ontvangen. Direct na ontvangst zendt de
Commissie de gegevens door aan de overige Lid-Staten.

De Lid-Staten beijveren zich om een contactpunt, dat de
in de eerste alinea bedoelde nationale instantie of instan

ties kan zijn, of een netwerk van contactpunten in te
stellen, dat fungeert als eerste referentiepunt voor elk
onderzoek naar de redenen waarom regelingen van
andere Lid-Staten niet worden erkend en naar de alge
mene werking van deze beschikking.

vallen, mogen uit het afschrift worden weggelaten.
Artikel 8

2 . De kennisgeving van de in lid 1 bepaalde informatie
geschiedt binnen 45 dagen te rekenen vanaf de dag
waarop de in artikel 1 bedoelde maatregel is genomen.
3.

De Commissie zendt een afschrift van de in lid 1

bepaalde informatie naar de andere Lid-Staten.

1 . De Commissie zorgt voor een grotere mate van
coördinatie bij alle aangelegenheden die verband houden
met de uitvoering van deze beschikking, met inbegrip van
de coördinatie van de betrokken kennisgevings- of infor
matieprocedures, bij klachten betreffende specifieke
belemmeringen van het vrije verkeer van goederen en bij
algemene problemen op het gebied van de wederzijdse
erkenning.

Artikel 5

1 . Indien de maatregel waarvan uit hoofde van deze
beschikking kennis moet worden gegeven, een of meer
bijlagen omvat, wordt enkel een lijst met een korte
samenvatting van de inhoud van de bijlage of bijlagen bij
het afschrift gevoegd.
2.

De Commissie en elk van de Lid-Staten kunnen de

Lid-Staat die de maatregel heeft genomen , verzoeken om
hun binnen een maand na dit verzoek een integraal
afschrift van de op de in lid 1 bedoelde lijst vermelde
bijlagen of alle dienstige informatie over de maatregel toe
te zenden .

3 . Indien naar nationaal recht het onderzoek geheim
is, is de mededeling van gegevens die niet onder de
rubrieken van het in artikel 4, lid 1 , bedoelde formulier
vallen, in voorkomend geval, afhankelijk van de toestem
ming van de bevoegde gerechtelijke instantie .

2. De Commissie beijvert zich ervoor te zorgen dat
bedrijven, consumenten en andere belanghebbenden
weten met wie zij in geval van problemen contact kunnen
opnemen .

Artikel 9

Onverminderd onopgeloste gevallen, verstrekt de Com
missie in de gehele Gemeenschap, in voorkomend geval
onder eerbiediging van het vertrouwelijk karakter ervan,
informatie over de nationale maatregelen waarvan krach
tens deze beschikking kennis is gegeven en die gevolgen
hebben voor het beginsel van het vrije verkeer van
goederen in de niet-geharmoniseerde sectoren. Zij ver
strekt eveneens informatie over de follow-up-maatregelen
die zijn genomen.
De nationale maatregelen waarvan kennis is gegeven,
worden in een bijlage bij het jaarverslag over de interne
markt vermeld .

Artikel 6

Artikel 1 0

De Lid-Staten en de Commissie nemen de nodige maatre

De Commissie wordt bij de toepassing van deze beschik
king bijgestaan door het bij Richtlijn 83/189/EEG inge
stelde Permanent Comité . Zij houdt het Comité op

gelen om ervoor te zorgen dat hun ambtenaren en
personeelsleden gehouden zijn de in de zin van deze
beschikking verzamelde gegevens die door hun aard
onder het beroepsgeheim vallen, niet openbaar te maken,
tenzij het gaat om gegevens over de veiligheidskenmerken
van een bepaald produkt die, indien de omtandigheden
zulks vereisen, openbaar moeten worden gemaakt
teneinde de gezondheid en de veiligheid van personen te
beschermen.

gezette tijden op de hoogte van de werking van de bij
deze beschikking vastgestelde procedure en van de door
de Lid-Staten verrichte kennisgevingen .

In voorkomend geval informeert de Commissie ook de bij
specifieke communautaire bepalingen ingestelde sectoriële
comités .
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Artikel 11

Binnen twee jaar te rekenen vanaf de toepassingsdatum
van deze beschikking brengt de Commissie aan het Parle
ment en aan de Raad verslag uit over de toepassing ervan
en stelt zij de wijzigingen voor die zij passend acht. Met
het oog op de opstelling van dit verslag verstrekken de
Lid-Staten aan de Commissie alle dienstige inlichtingen
over de wijze waarop zij deze beschikking toepassen.

In het verslag van de Commissie wordt ook onderzocht
of de kennisgevingen uit hoofde van de onderhavige
beschikking adequaat gecoördineerd worden met de ken
nisgevingen uit hoofde van andere communautaire instru
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Binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf

deze bekendmaking deelt elke Lid-Staat aan de Commis
sie mede welke maatregelen hij ter uitvoering van deze
beschikking heeft getroffen.
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 ja
nuari 1997 .

Artikel 13

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.
Gedaan te Brussel, 13 december 1995 .

menten .

Artikel 12

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in her Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Voor het

Voor de Raad

Europees Parlement
De Voorzitter

De Voorziner
J L DICENTA BALLESTER

K. HANSCH
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BIJLAGE
PROCEDURE VOOR UITWISSELING VAN INFORMATIE

over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije verkeer van goederen
binnen de Gemeenschap
( Beschikking nr . 3052/95/EG )

1 . Lid-Staat die de kennisgeving doet
Naam en adres opgeven van de voor nadere inlichtingen te contacteren persoon
2 . Datum van de kennisgeving

3 . Model of type produkt
Gedetailleerde beschrijving geven van het type of model produkt.
4 . Genomen maatregelen
5.

Voornaamste redenen

— Opgave van de reden(en ) van algemeen belang op grond waarvan de maatregelen zijn vastgesteld.
— Verwijzing naar de nationale bepalingen waarmee het produkt wordt geacht niet in overeenstemming
te zijn.

— Vermelding van de punten waarop de nationale bepalingen en/of de vereisten waaraan bij de
vervaardiging en het in de handel brengen van het produkt in een andere Lid-Staat is voldaan, geen
gelijkwaardige bescherming van het algemeen belang waarborgen.

Nr . L 321 /5
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RICHTLIJN 95/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 13 december 1995

inzake de toepassing van „ Open Network Provision" ( ONP) op spraaktelefonie
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE

exploitanten van openbare mobiele telefoondien

EUROPESE UNIE,

sten;

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

5 . Overwegende dat deze richtlijn niet van toepassing is
op diensten of faciliteiten die op netwerkaansluit
punten buiten de Gemeenschap worden aangebo
den;

Gezien het voorstel van de Commissie ('),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

6 . Overwegende dat de Lid-Staten op grond van Richt
lijn 90/388/EEG van de Commissie van 28 juni 1990
betreffende de mededinging op de markten voor
telecommunicatiediensten ( 5 ) de uitsluitende rechten

té ( 2 ),

voor het aanbieden van andere telecommunicatie

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Ver
drag ( 3 ),
1 . Overwegende dat in Richtlijn 90/387/EEG van de
Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbren
ging van de interne markt voor telecommunicatie
diensten door middel van de tenuitvoerlegging van
Open Network Provision ( ONP) (4) onder meer is
voorzien in de aanneming van een specifieke richtlijn
tot vaststelling van de ONP-voorwaarden voor
spraaktelefoondienst;
2 . Overwegende dat ONP ingevolge bovengenoemde
richtlijn van toepassing is op openbare telecommuni
catienetten en, eventueel, op openbare telecommuni
catiediensten; dat onder de toepassing van ONP op
de spraaktelefoondienst daarom ook dient te worden
verstaan de toepassing van ONP op het net waar
over de spraaktelefoondienst wordt geboden;
3 . Overwegende dat de ONP-voorwaarden voor toe
gang tot en gebruik van het openbare vaste telefoon
net en de diensten van het openbare vaste telefoon

net dienen te gelden voor alle thans in de Lid-Staten
toegepaste netwerktechnologieën, waaronder ana
loge telefoonnetten, digitale netten en het digitale
netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN );

diensten dan de spraaktelefoondienst moeten af
schaffen; dat bovengenoemde richtlijn niet van toe
passing is op de telex, mobiele radiotelefonie en
semafoon ;
7. Overwegende dat bepaalde Lid-Staten de uitslui
tende rechten voor de levering van een spraaktele
foondienst en de exploitatie van het openbaar tele
communicatienet hebben afgeschaft; dat deze Lid
Staten ervoor zouden moeten zorgen dat alle gebrui
kers zich kunnen abonneren op de overeenkomstig
deze richtlijn geharmoniseerde telefoondiensten; dat
de bepalingen van deze richtlijn de toegang tot de
markten voor spraaktelefoondiensten en de beschik
baarstelling van het openbare telecommunicatienet
niet mogen belemmeren;

8 . Overwegende dat het gebruik van de spraaktelefoon
dienst

om

sociale

en

economische

redenen

een

belangrijke rol is gaan spelen; dat eenieder in de
Gemeenschap het recht moet hebben zich op deze
dienst te abonneren; dat spraaktelefonie overeen
komstig het niet-discriminatiebeginsel zonder onder
scheid aan alle gebruikers moet worden aangeboden
en op verzoek beschikbaar gesteld; dat het niet

discriminatiebegirisel van toepassing is op, onder
meer, de beschikbaarheid van de technische aanslui
ting, de tarieven , de kwaliteit van de dienst, de
leveringstermijn, de eerlijke verdeling van de capaci
teit bij schaarste, de reparatietijd, de beschikbaar

4 . Overwegende dat deze richtlijn niet van toepassing is

heid van netwerkinformatie en van informatie van

op mobiele telefoondiensten, maar wel op het
gebruik van het openbare vaste telefoonnet door
exploitanten van openbare mobiele telefoondiensten,

de klant, zulks onverminderd de wettelijke bepalin
gen betreffende de bescherming van persoonsgege
vens en van de persoonlijke levenssfeer;

in het bijzonder wat de interconnectie van mobiele
telefoonnetten met het openbare vaste telefoonnet in
één enkele Lid-Staat betreft, teneinde de gehele
Gemeenschap bestrijkende, volledige diensten te
kunnen aanbieden; dat deze richtlijn niet van toepas
sing is op rechtstreekse interconnectie tussen de
(') PB nr. C 122 van 18 . 5 . 1995, blz. 4.
(2) PB nr. C 236 van 11 . 9. 1995, blz. 38 .
(-1 ) Advies van het Europees Parlement van 16 mei 1995 (PB nr.
C 151 van 19 . 6 . 1995 , blz. 27 ), gemeenschappelijk stand
punt van de Raad van 12 juli 1995 (PB nr. C 281 van
25 . 10 . 1995, blz. 19 ), besluit van het Europees Parlement
van 26 oktober 199 5 ( PB nr. C 308 van 20 . 11 . 1995 ) en
besluit van de Raad van 27 november 1995 .

(4 ) PB nr. L 192 van 24. 7. 1990, blz. 1 .

9 . Overwegende dat Lid-Staten die voor de aanleg en
exploitatie van openbare telecommunicatienetten uit
sluitende rechten handhaven, volgens Richtlijn 90/
388/EEG de nodige maatregelen dienen te treffen om
ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor de toe
gang tot en het gebruik van het net worden bekend
gemaakt en objectief en niet-discriminerend zijn; dat
op geharmoniseerde wijze dient te worden vastge
steld welke specificaties moeten worden gepubliceerd
en in welke vorm, om de levering van telecommuni
catiediensten te bevorderen zowel in als tussen de

( 5 ) PB nr. L 192 van 24. 7. 1990, blz. 10. Richtlijn gewijzigd bij
Richtlijn 94/46/EG ( PB nr. L 268 van 19 . 10 . 1994,
blz. 15 ).
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Lid-Staten, in het bijzonder de levering van diensten
door vennootschappen of natuurlijke personen die in
een andere Lid-Staat zijn gevestigd dan die waar de
vennootschap of de natuurlijke persoon waarvoor de
diensten zijn bestemd, zijn gevestigd;

10 . Overwegende dat in de Lid-Staten overeenkomstig
het beginsel van de scheiding van regelgevende en
uitvoerende taken nationale regelgevende instanties
zijn opgericht; dat de nationale regelgevende instan
ties van de Lid-Staten ingevolge het subsidiariteitsbe
ginsel bij de uitvoering van deze richtlijn een belang
rijke rol dienen te spelen, inzonderheid ter zake van
de publikatie van de doeistelllingen en prestatiecij
fers, de data voor de invoering van nieuwe facilitei
ten, het toereikend overleg met de gebruikers/consu
menten en de organisaties die deze categorieën verte
genwoordigen , het beheer van nummerplannen , het
toezicht op de gebruiksvoorwaarden en de beslech

ting van geschillen , en ter zake van de billijke
behandeling van de gebruikers in de gehele Gemeen
schap; dat zij dienen te beschikken over de nodige
middelen om deze taken ten volle uit te voeren ;

Nr . L 321 /7

richtlijn evenwel moet worden aangevuld met meer
specifieke voorschriften die van toepassing moeten
zijn op alle gebruikers;

15 . Overwegende dat het wenselijk is dat naast de

basisdienst voor spraaktelefonie die ter beschikking
van gebruikers wordt gesteld, voor zover dat tech
nisch uitvoerbaar en economisch haalbaar is, ook
een geharmoniseerd rninimumpakket van geavan
ceerde spraaktelefoonfaciliteiten, zowel voor com
municatie binnen als tussen de Lid-Staten, wordt
aangeboden;
16 . Overwegende dat op 20 december 1994 overeen
stemming is bereikt over een „ modus vivendi " tus
sen het Europees Parlement, de Raad en de Commis
sie over de uitvoeringsmaatregelen van besluiten die

volgens de procedure van artikel 189 B van het
Verdrag worden vastgesteld ;

17. Overwegende dat de levering van andere spraaktele
foonfaciliteiten die, in antwoord op de vraag van de
markt, naast het hier omschreven geharmoniseerde
minimumpakket van spraaktelefoonfaciliteiten wor

11 . Overwegende dat de kwaliteit van de dienst zoals de
gebruiker die ervaart, een essentieel aspect van de
geleverde dienst is; dat de criteria voor de kwaliteit
van de dienst en de geleverde prestaties ten behoeve
van de gebruiker dienen te worden gepubliceerd; dat
geharmoniseerde criteria voor de kwaliteit van de
dienst en gemeenschappelijke meetmethoden nodig
zijn om te kunnen beoordelen in welke mate de
gewenste convergentie van de kwaliteit van de dienst
op communautair niveau aanwezig is, waarbij ver
schillende categorieën gebruikers verschillende kwa
liteitsniveaus van de dienst vragen, waarvoor ver
schillende tarieven kunnen gelden;

18 . Overwegende dat de geharmoniseerde voorwaarden
voor de spraaktelefoondienst de Lid-Staten de
nodige flexibiliteit moeten bieden om bij de vaststel
ling van het tijdschema voor invoering rekening te
houden met de uiteenlopende situaties op het gebied
van de technische ontwikkeling van het net en van
de marktvraag;

12. Overwegende dat de gebruikers van het openbare
vaste telefoonnet tegenover de telecommunicatieor
ganisaties ten minste over soortgelijke rechten moe
ten kunnen beschikken als in hun betrekkingen met
leveranciers van andere goederen en diensten; dat
telecommunicatieorganisaties in hun betrekkingen
met de gebruikers van het openbare vaste telefoon
net geen ongerechtvaardigde wettelijke bescherming
behoren te genieten;

19 . Overwegende dat de Commissie richtsnoeren voor
de toepassing van de EG-mededingingsregels in de
telecommunicatiesector ( 2 ) heeft gepubliceerd, onder
meer om de toepassing van de communautaire
mededingingsregels toe te lichten in de gevallen
waarin telecommunicatieorganisaties samenwerken
om een de gehele Gemeenschap omspannende inter
connectie van de openbare netwerken en diensten
tot stand te brengen ;

13 . Overwegende dat een akkoord tussen de betrokken
partijen een contract kan vormen ; dat het ter voor
koming van onbillijke bedingen in overeenkomsten
noodzakelijk is dat de nationale regelgevende instan
ties het recht hebben wijziging te verlangen in de
voorwaarden die de telecommunicatieorganisaties in

hun contracten aan de gebruikers opleggen; dat de
Lid-Staten kunnen beslissen of hun nationale regel
gevende instantie deze contractuele voorwaarden,
hetzij vóór hun gebruik door de telecommunicatieor
ganisaties, hetzij te eniger tijd op verzoek van een
gebruiker dient te toetsen;

14. Overwegende dat Richtlijn 93/13/EEG van de Raad
van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in
consumentenovereenkomsten (') reeds voorziet in
een algemene bescherming van de consumenten wat

bedingen in overeenkomsten betreft; dat deze alge
mene bescherming ten aanzien van de onderhavige
(') PB nr. L 95 van 21 . 4 . 1993, blz. 29.

den aangeboden, het aanbod van de basisfaciliteiten
voor spraaktelefonie niet mag belemmeren en niet
mag leiden tot onredelijke prijsverhogingen voor de
basisdienst voor spraaktelefonie;

20. Overwegende dat de leveranciers van telecommuni
catiediensten en anderen, om efficiënte en effectieve
telecommunicatiediensten te kunnen bieden, mogen
verlangen om overeenkomstig de beginselen van het
Gemeenschapsrecht op andere punten toegang te

verkrijgen tot het openbare vaste telefoonnet dan op
de aan het merendeel van de telefoonabonnees ter

beschikking staande netwerkaansluitpunten; dat der
gelijke verzoeken redelijk moeten zijn wat technische
uitvoerbaarheid en economische haalbaarheid be

treft; dat er procedures moeten worden ingevoerd
om te zorgen voor een evenwicht tussen de behoef
ten van de gebruikers en de gerechtvaardigde belan
gen van de telecommunicatieorganisaties; dat het
echter van wezenlijk belang is dat bij het volledig en
efficiënt benutten van het openbare vaste telefoonnet
via een dergelijke bijzondere toegang tot het net, de

integriteit van het openbare net gewaarborgd blijft;
(2 ) PB nr. C 233 van 6 . 9 . 1991 , blz . 2 .
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21 . Overwegende dat het netwerkaansluitpunt zich vol
gens de definitie daarvan in Richtlijn 90/387/EEG in
panden van een telecommunicatieorganisatie kan
bevinden; dat in de onderhavige richtlijn de installa
tie van apparatuur die het eigendom is van aanbie
ders van diensten, in panden van een telecommuni
catieorganisatie niet uitdrukkelijk wordt verlangd;
22 . Overwegende dat de nationale regelgevende instan
ties adequate voorzorgsmaatregelen moeten treffen
om te waarborgen dat de telecommunicatieorganisa
ties met die organisaties concurrerende dienstenleve
ranciers niet discrimineren, met inbegrip van met
name voorzorgsmaatregelen om een eerlijke toegang
tot netwerk-interfaces te waarborgen; dat voor tele
communicatieorganisaties voor het gebruik van het
openbare vaste telefoonnet ten behoeve van de leve
ring van telecommunicatiediensten dezelfde tarieven
dienen te gelden als voor andere gebruikers ;

23 . Overwegende dat de gebruikers profijt dienen te
hebben van de structuur- en schaalvoordelen die met

behulp van nieuwe intelligente netwerkarchitecturen
kunnen worden bereikt; dat het voor de ontwikke

ling van een de gehele Gemeenschap omvattende
markt voor telecommunciatiediensten nodig is dat
de in deze richtlijn vermelde faciliteiten op een zo
breed mogelijke schaal beschikbaar komen ; dat het
beginsel van niet-discriminatie zodanig moet worden
toegepast dat het de ontwikkeling van geavanceerde
telecommunicatiediensten niet in de weg staat;
24 . Overwegende dat de telecommunicatieorganisaties
dienen te worden aangemoedigd om de nodige
samenwerk ingsmechanismen te ontwikkelen ten
einde een volledige interconnectie tussen de open
bare netwerken in de gehele Gemeenschap, met
name wat de spraaktelefoondienst betreft, te kunnen
bewerkstelligen; dat de nationale regelgevende
instanties deze samenwerking dienen te bevorderen;
dat op de interconnectie toezicht door de regelge
vende instanties dient te worden uitgeoefend,
teneinde de belangen van de gebruikers in de gehele
Gemeenschap te beschermen en de naleving van het
Gemeenschapsrecht te waarborgen, voor zover van
toepassing overeenkomstig de bestaande internatio
nale voorschriften in het kader van de Internationale

Telecommunicatie Unie ( ITU ); dat de nationale

regelgevende instanties derhalve zo nodig toegang
moeten kunnen hebben tot volledige informatie
omtrent netwerkinterconnectieovereenkomsten ; dat

de Commissie, voor zover het Gemeenschapsrecht
daarin voorziet, de Lid-Staten om nadere gegevens
over overeenkomsten betreffende bijzondere net
werktoegang en betreffende interconnectie kan ver
zoeken ;

25 . Overwegende dat interconnectie van de openbare
telefoonnetten van wezenlijk belang is voor de leve
ring van de gehele Gemeenschap bestrijkende
spraaktelefoondiensten; dat het de taak van de
nationale regelgevende instanties is ervoor te zorgen
dat de voorwaarden voor interconnectie met de

openbare vaste telefoonnetten, met inbegrip van
interconnectie door telecommunicatieorganisaties uit

andere Lid-Staten en exploitanten van openbare
mobiele telefoondiensten , overeenkomstig Richtlijn
90/387/EEG objectief en niet-discriminerend zijn;
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26 . Overwegende dat, wanneer het openbare vaste tele
foonnet in een Lid-Staat door meer dan één telecom

municatieorganisatie wordt geëxploiteerd, een pas
send toezicht op de interconnectieregelingen door de
nationale regelgevende instanties noodzakelijk is om
het aanbod van spraaktelefoondiensten in de gehele
Gemeenschap te waarborgen; dat bij deze intercon
nectieregelingen terdege rekening moet worden
gehouden met de in deze richtlijn vastgestelde begin
selen;

27. Overwegende dat bij interconnectie het discrimina
tieverbod in eerste instantie bedoeld is om te voor

komen dat telecommunicatieorganisaties misbruik
maken van hun overheersende positie; .
28 . Overwegende dat ingevolge Richtlijn 90/387/EEG in
de gehele Gemeenschap gemeenschappelijke en doel

treffende tariefbeginselen moeten worden toegepast
waaraan objectieve criteria en kostenoriëntering ten
grondslag liggen; dat een redelijke overgangsperiode
noodzakelijk kan zijn om deze tariefbeginselen volle
dig toe te passen; dat de tarieven niettemin transpa
rant moeten zijn en op passende wijze moeten

worden gepubliceerd, in overeenstemming met de
mededingingsregels van het Verdrag voldoende moe
ten worden gedifferentieerd, niet discriminerend
mogen ziin en een gelijke behandeling moeten garan
deren; dat bij de toepassing van het beginsel van
kostenoriëntering rekening dient te worden gehou
den met de doelstelling van universele dienstverle
ning en rekening kan worden gehouden met het
beleid inzake ruimtelijke ordening teneinde de
samenhang binnen een Lid-Staat te garanderen;
29 . Overwegende dat de verantwoordelijkheid voor het
toezicht op de tarieven bij de nationale regelgevende
instanties moet berusten; dat de tariefstructuren
onder invloed van de technologische ontwikkeling
en de vraag van de gebruikers dienen te evolueren;
dat de verplichting tot kostengeoriënteerde tarieven
impliceert dat de telecommunicatieorganisaties bin
nen een redelijke termijn kostentoerekeningsmetho
den dienen te gebruiken die het mogelijk maken de
kosten zo nauwkeurig mogelijk aan diverse diensten
toe te rekenen op basis van een transparante kosten
toerekeningsmethode; dat aan deze eisen bij voor

beeld kan worden voldaan door het beginsel van
volledig uitgesplitste kostentoekening toe te passen ;
30 . Overwegende dat, met inachtneming van het alge
mene beginsel van kostenoriëntering, onder het toe
zicht van de nationale regelgevende instanties enige
flexibiliteit moet worden betracht, teneinde voor
specifieke gebruiksvormen kortingsregelingen te kun
nen toepassen, en in maatschappelijk opzicht wense
lijke tarieven te kunnen berekenen voor bepaalde
groepen personen, bepaalde soorten gesprekken of

bepaalde uren van de dag; dat de kortingsregelingen

in overeenstemming moeten zijn met de mededin
gingsregels van het Verdrag, met name met het
algemene beginsel dat het aangaan van contracten
niet afhankelijk mag zijn van de aanvaarding van
daarmee niet samenhangende bijkomende prestaties;
dat kortingsregelingen met name geen verband
mogen leggen tussen het leveren van diensten die
onder de bijzondere of uitsluitende rechten vallen en
die welke in concurrentieomstandigheden worden
geleverd ;
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31 . Overwegende dat de gebruikers de juistheid van hun
facturen dienen te kunnen nagaan en daarom factu
ren moeten kunnen ontvangen die in de mate van
hun behoeften gespecificeerd zijn, zonder dat aan de
wetgeving inzake de bescherming van gegevens en
van de persoonlijke levenssfeer afbreuk wordt
gedaan;

32 . Overwegende dat lijsten van abonnees op de spraak
telefoondienst gemakkelijk verkrijgbaar moeten zijn,
aangezien deze een belangrijk aspect zijn voor het
gebruik van de spraaktelefoondienst; dat deze abon
neelijsten onder billijke en niet-discriminerende
voorwaarden ter beschikking moeten worden ge
steld; dat gebruikers overeenkomstig de relevante
wetgeving inzake de bescherming van gegevens en
van de persoonlijke levenssfeer de keuze moet wor
den gelaten al dan niet in deze lijsten te worden
opgenomen; dat deze richtlijn de bestaande regelge
ving met betrekking tot het leveren van de abonnee
lijsten onverlet laat;

33 . Overwegende dat openbare betaaltelefoons, met
name in noodsituaties, een belangrijk middel vormen
om tot de spraaktelefoondienst toegang te krijgen ;
dat het wenselijk is ervoor te zorgen dat voldoende

openbare betaaltelefoons worden geïnstalleerd om
aan de redelijke behoeften van de gebruikers te
voldoen;

34 . Overwegende dat de Commissie, gezien de voordelen
voor de gebruiker van één enkel type betaalkaart
voor telefoongebruik die in alle Lid-Staten kan die
nen, het Europees Comité voor normalisatie ( CEN )/
het Europees Comité voor elektrotechnische norma
lisatie ( Cenelec ) opdracht heeft gegeven daarvoor
adequate normen op te stellen; dat naast deze nor
men ook commerciële afspraken nodig zijn om
ervoor te zorgen dat de in een van de Lid-Staten
uitgegeven telefoonkaarten met vooruitbetaalde ge
sprekstijd ook in de andere Lid-Staten kunnen wor
den gebruikt;

35 . Overwegende dat binnen de Lid-Staten groepen
gebruikers met bijzondere behoeften mogen worden
ondersteund; dat dit kan inhouden dat speciale
voorzieningen worden getroffen ten aanzien van de
spraaktelefoondienst, aangezien deze wordt erkend
als een belangrijke dienst voor gehandicapten;

36 . Overwegende dat de Commissie het Europees Insti
tuut voor telecommunicatienormen ( ETSI ) heeft ver
zocht de technische uitvoerbaarheid en de economi

sche haalbaarheid te bestuderen van een geharmoni

seerde enkelvoudige netwerkinterface , die geschikt is
voor de toegang tot en het gebruik van het openbare
vaste telefonnet in alle Lid-Staten; dat het om gehar

moniseerde toegang voor ISDN-eindapparatuur te
waarborgen wenselijk is eisen vast te stellen voor het
netwerkaansluitpunt, onder meer voor de contact
doos;

37. Overwegende dat nationale telefoonnummers een
aangelegenheid vormen waarop de nationale regelge
vende instanties toezicht dienen uit te oefenen; dat

nummerplannen moeten worden ontwikkeld in
nauw overleg met de telecommunicatieorganisaties
en in samenhang met een lange-termijnnummerplan
voor geheel Europa en met het internationale num
merplan ; dat de invoering van wijzigingen van num
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mers zowel voor de telecommunicatieorganisaties als
voor de gebruikers met hoge kosten gepaard gaat en
tot een minimum moet worden beperkt, voor zover
dit met nationale en internationale lange-termijn
vereisten te verenigen is;

38 . Overwegende dat in de Resolutie van de Raad van
19 november 1992 betreffende de bevordering van
samenwerking op Europese schaal op het gebied van
de nummering voor telecommunicatie (') de verster
king van de samenwerking op Europees niveau op
het gebied van nummering voor telecommunicatie
diensten voor paneuropese dienstverlening als een
hoofddoelstelling van het beleid wordt beschouwd;
dat er behoefte bestaat aan een Europese nummer
ruimte teneinde de implementatie en het gebruik van
geheel Europa bestrijkende spraaktelefoondiensten
met inbegrip van zogeheten „antwoordnummers" te
vergemakkelijken .
39. Overwegende dat Lid-Staten die voor het aanbieden
van telecommunicatiediensten een vergunnings- of
aanmeldigsprocedure verplicht stellen, er krachtens
Richtlijn 90/388/EEG voor moeten zorgen dat de
voorwaarden voor de afgifte van vergunningen op
objectieve, niet-discriminerende en duidelijke criteria
worden gebaseerd ; dat een eventuele afwijzing met
redenen wordt omkleed en dat een procedure wordt
ingevoerd om tegen een dergelijke afwijzing in
beroep te gaan; dat de gebruiksvoorwaarden voor
het openbare vaste telefoonnet in overeenstemming
moeten zijn met het Gemeenschapsrecht, in het
bijzonder met Richtlijn 90/387/EEG; dat overeen
komstig Richtlijn 92/44/EEG van de Raad van 5 juni
1992 betreffende de toepassing van Open Network
Provision ( ONP ) op huurlijnen ( 2 ) beperkingen die
gericht zijn op het doen naleven van de essentiële
eisen, verenigbaar moeten zijn met de communau
taire wetgeving en door de nationale regelgevende
instanties door middel van wettelijke bepalingen
moeten worden opgelegd; dat er ten aanzien van de
interconnectie van huurlijnen en openbare telecom
municatienetten geen technische beperkingen mogen
worden ingevoerd , noch in stand gehouden ;
40 . Overwegende dat krachtens Richtlijn 90/387/EEG de
essentiële eisen die beperkingen van de toegang tot
en van het gebruik van openbare telecommunicatie
netwerken of -diensten rechtvaardigen, enkel de vei
ligheid van het functioneren van het netwerk, het
behoud van de netwerkintegriteit, in gerechtvaar
digde gevallen de interoperabiliteit van de diensten
en de gegevensbescherming mogen betreffen ; dat
bovendien de algemeen geldende voorwaarden voor
de aansluiting van eindapparatuur van toepassing
zijn; dat nationale regelgevende instanties hun goed
keuring mogen hechten aan procedures die het de
telecommunicatieorganisaties mogelijk maken on
middellijk op te treden wanneer zich een ernstig
geval van ongeoorloofde toegang of van inbreuk op
de gebruiksvoorwaarden voordoet;
41 . Overwegende dat ten aanzien van de voor spraakte
lefoondiensten gehanteerde normen het beginsel van
transparantie dient te worden toegepast; dat de
0 ) PB nr. C 318 van 4 . 12 . 1992 , blz . 2 .

( 2 ) PB nr . L 165 van 19 . 6 . 1992 , blz . 27 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Besluit 94/439/EG van de Commissie ( PB nr .
I. 181 van 15 . 7. 1994, blz . 40 ).
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harmonisatie van technische interfaces en toegangs
voorwaarden ingevolge Richtlijn 90/387/EEG moet
berusten op de definitie van gemeenschappelijke
technische specificaties die op internationale normen
zijn gebaseerd; dat volgens Richtlijn 83/189/EEG
van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een

informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften ( 1 ) geen nieuwe nationale
normen worden uitgewerkt op gebieden waarvoor
reeds aan geharmoniseerde Europese normen wordt
gewerkt;
42 . Overwegende dat, teneinde de Commissie in staat te
stellen effectief toezicht te houden op de toepassing
van deze richtlijn, de Lid-Staten bij de Commissie de
nationale regelgevende instanties moeten aanmelden
die met de bij deze richtlijn gecreëerde taken zijn
belast en de Commissie de bij deze richtlijn voorge
schreven relevante informatie dienen te verschaffen ;

43 . Overwegende dat er naast de mogelijkheden van
beroep, naar nationaal of Gemeenschapsrecht,
behoefte bestaat aan een eenvoudige procedure voor
de minnelijke regeling van geschillen zowel op natio
naal als op Gemeenschapsniveau; dat deze procedure
soepel en snel , goedkoop en transparant dient te zijn
en dat alle partijen erbij moeten worden betrokken;
44. Overwegende dat de wetgeving inzake consumenten
bescherming, de wetgeving inzake gegevensbescher
ming en de wetgeving met betrekking tot de bekend
making van informatie of materiaal dat door het

publiek als aanstootgevend kan worden ervaren , ook
op telecommunicatiediensten van toepassing is; dat "
in deze richtlijn derhalve geen specifieke aanvullende
maatregelen worden overwogen;
45 . Overwegende dat de transparantie kan worden
bevorderd door een regelmatige en systematische
dialoog met telecommunicatieorganisaties, gebrui
kers, consumenten, fabrikanten en dienstenleveran

ciers over onderwerpen die de gehele Gemeenschap
betreffen en die door deze richtlijn aan de orde
worden gesteld; dat reeds in raadpleging van de
vakbonden is voorzien bij Besluit 90/450/EEG van
de Commissie (2 ) waarbij een Paritair Comité voor
telecommunicatie, bestaande uit vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers , is opgericht om de
Commissie bij te staan;

46 . Overwegende dat de toepassing van ONP op spraak
telefonie, gezien de dynamische ontwikkeling van
deze sector, een geleidelijk doch continu proces dient
te zijn ; dat de in de regelgeving neergelegde voor
waarden flexibel genoeg moeten zijn om op de eisen
van een veranderende markt en technologie in te
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vergende op communautair niveau door het bepalen
van geharmoniseerde doelstellingen en streefdata
voor spraaktelefoondiensten en -faciliteiten; dat bij
deze convergentieprocedure het ONP-Comité dient
te worden betrokken; dat bij een dergelijke proce
dure ten volle rekening moet worden gehouden met
de stand van de netwerkontwikkeling en de markt
vraag in de Gemeenschap ;

48 . Overwegende dat de doelstelling van een geavan
ceerde kosten-effectieve communautaire spraaktele
foondienst — een wezenlijke grondslag van de
interne markt — niet bevredigend kan worden ver
wezenlijkt op het niveau van de Lid-Staten en
daarom beter op communautair niveau kan worden
bereikt door de aanneming van deze richtlijn;
49 . Overwegende dat Beschikking 91 /396/EEG ( 3 ) de
invoering vereist in de Gemeenschap van een Euro
pees alarmnummer; dat Richtlijn 91 /263/EEG van de
Raad van 29 april 1991 inzake de onderlinge aan
passing van de wetgevingen der Lid-Staten betref
fende eindapparatuur, voor telecommunicatie en de
onderlinge erkenning van de conformiteit van de
apparatuur ( 4 ) de voorschriften vastlegt voor het
aansluiten van eindapparatuur op het openbare
vaste telefoonnetwerk;

50 . Overwegende dat Europa afstevent op een op infor
matie gebaseerde economie; dat open toegang tot
netwerken van kapitaal belang is op wereldniveau;
dat de Raad een tijdschema voor de liberalisatie van
alle telecommunicatienetwerken , -infrastructuren en

-diensten heeft vastgesteld ; dat een evenwichtige
politiek van liberalisatie en harmonisatie — daarbij
inbegrepen maatregelen voor universele dienstverle
ning — ervoor zal blijven zorgen dat handel,
bedrijfsleven en burgers toegang hebben tot
moderne, betaalbare en efficiënte communicatie

infrastructuren waarbij een ruim en gediversifieerd
pakket van diensten zal worden aangeboden;
51 . Overwegende dat de Raad de Commissie in zijn
resolutie van 22 juli 1993 ( 5 ) verzocht heeft, vóór
1 januari 1996 de nodige voorstellen voor regelge
ving in te dienen en na te gaan hoe ONP aan
toekomstige ontwikkelingen kan worden aangepast,
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :

Artikel 1

Toepassingsgebied

spelen; dat daarom een soepele en snelle procedure
voor technische aanpassingen moet worden inge
voerd , waarin ten volle rekening wordt gehouden

met de opvattingen van de Lid-Staten en waarbij het
ONP-Comité dient te worden betrokken;

47. Overwegende dat waarschijnlijk een procedure zal

1.
Deze richtlijn heeft betrekking op de harmonisatie
van de voorwaarden voor een open en efficiënte toegang
tot en gebruik van zowel het openbare vaste telefoonnet
als de openbare telefoondienst, alsmede op het in de
gehele Gemeenschap» beschikbaar zijn van een geharmoni
seerde spraaktelefoondienst.

moeten worden ingevoerd om te zorgen voor con
(') PB nr. L 109 van 26 . 4. 1983 , blz. 8 . Richtlijn laatstelijk

gewijzigd bij Richtlijn 94/1 O/EG van het Europees Parlement
en de Raad ( PB nr. L 100 van 19 . 4 . 1994 , blz . 30 ).
(2 ) PB nr. L 230 van 24. 8 . 1990, blz. 25 .

(■') PB nr . L 217 van 6 . 8 . 1991 , blz . 31 .
( 4 ) PB nr . L 128 van 23 . 5 . 1991 , blz . 1 . Richtlijn laatstelijk
gewijzigd bij Richtlijn 93/97/EEG ( PB nr . L 290 van 24 . 11 .
1993 , blz . 1 ).
( s ) PB nr . C 213 van 6 . 8 . 1993 , blz . 1 .
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De richtlijn is niet van toepassing op mobiele tele

2.

Nr . L 321 / 11

De Lid-Staten zorgen ervoor dat het gebruik van de

foondiensten, behalve wat betreft de interconnectie tussen

aangeboden aansluiting niet wordt onderworpen aan

de voor openbare mobiele telefoondiensten gebruikte net
werken en de openbare vaste telefoonnetten .

andere beperkingen dan die waarnaar in artikel 22 wordt
verwezen .

Artikel 4
Artikel 2

Bekendmaking van en toegang tot informatie
Definties

1 . De in Richtlijn 90/387/EEG gegeven definities gel
den ook voor deze richtlijn.

1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat over de toegang tot en het gebruik van het openbare
vaste telefoonnet en van de spraaktelefoondiensten toerei
kende en actuele informatie wordt bekendgemaakt over
eenkomstig de in bijlage I vervatte lijst van onderwer

2.

In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:

pen .

levering van spraaktelefoondiensten tussen vaste net
werkaansluitpunten wordt gebruikt;

Veranderingen in het bestaande aanbod en inlichtingen
over nieuw aanbod worden zo snel mogelijk bekendge
maakt. De nationale regelgevende instantie kan een pas
sende termijn voor voorafgaande kennisgeving opleggen .

— „ gebruikers", eindgebruikers, met inbegrip van consu
menten ( b.v . particuliere eindgebruikers ), en diensten
leveranciers, met inbegrip van telecommunicatieorga

2.
De in lid 1 bedoelde informatie dient zodanig te
worden bekendgemaakt dat zij voor de gebruikers
gemakkelijk toegankelijk is . In het officiële publikatieblad
van de betrokken Lid-Staat wordt naar de bekendmaking

— „ openbaar vast telefoonnet ", het openbare gescha
kelde telecommunicatienet dat onder meer voor de

nisaties die diensten leveren die ook door anderen

van die informatie verwezen .

worden of kunnen worden geleverd;

— „ nationale regelgevende instantie", in elke Lid-Staat
die instantie(s ) die juridisch onderscheiden en functio
neel onafhankelijk is ( zijn ) van de telecommunicatie
organisaties en door de betrokken Lid-Staat onder
meer met de in deze richtlijn bedoelde regelgeving is
( zijn ) belast;
— „ ONP-Comité", het bij artikel 9, lid 1 , van Richtlijn
90/387/EEG ingestelde Comité;

3.
De nationale regelgevende instanties stellen de Com
missie uiterlijk één jaar na de aanneming van deze
richtlijn — en vervolgens bij elke wijziging — in kennis
van de wijze waarop de in lid 1 bedoelde informatie
beschikbaar wordt gesteld; cle Commissie maakt op gere
gelde tijdstippen een verwijzing naar deze kennisgevingen
bekend in het Publikatieblad van de Europese Gemeen
schappen.
Artikel 5

— „ openbare betaaltelefoon", een voor het publiek toe
gankelijk telefoontoestel, voor het gebruik waarvan
met bij voorbeeld munten, krediet-/debietkaarten en/

Doelstellingen inzake de leveringstermijn en de kwaliteit

of vooruitbetaalde telefoonkaarten wordt betaald .

1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat voor de leveringstermijn en de kwaliteitsindicatoren
van de dienst doelstellingen worden vastgesteld en gepu
bliceerd op basis van de lijst van bijlage II . De definities,
de meetmethoden en de mate waarin deze doelstellingen
voor de nationale telecommunicatieorganisaties zijn ver
wezenlijkt, worden jaarlijks gepubliceerd . De definities,
meetmethoden en doelstellingen worden ten minste om de
drie jaar door de nationale regelgevende instantie her

Artikel 3

Beschikbaarstelling van de dienst, aansluiting van eindap
paratuur en netwerkgebruik
De Lid-Staten zorgen ervoor dat de respectieve telecom
municatieorganisaties afzonderlijk of gezamenlijk een
openbaar vast telefoonnet en een spraaktelefoondienst
overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn beschik
baar stellen, teneinde in de gehele Gemeenschap een
geharmoniseerd aanbod te garanderen .

Met name zorgen de Lid-Staten ervoor dat de gebrui

van de dienst

zien .

2.

Ten aanzien van de publikatie gelden de bepalingen

van artikel 4 .

3.
Indien nodig verzoekt de Commissie in overleg met
het ONP-Comité overeenkomstig de procedure van arti
kel 30 het ETSI om Europese normen voor gemeenschap
pelijke definities en meetmethoden op te stellen .

kers :

a ) op verzoek op het openbare vaste telefoonnet kunnen
worden aangesloten,

Artikel 6

Voorwaarden voor het beëindigen van het dienstenaan
bod

b ) in overeenstemming met het nationale en het Gemeen

schapsrecht goedgekeurde eindapparatuur die bij de
gebruiker staat opgesteld, kunnen aansluiten en kun
nen gebruiken .

1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat het bestaande dienstenaanbod gedurende een redelijke
tijd gestand wordt gedaan en dat het slechts mag worden
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beëindigd, dan wel mag worden gewijzigd op een manier
die de gebruiksmogelijkheden ervan wezenlijk verandert,
na overleg met de betrokken gebruikers en na een pas
sende door de nationale regelgevende instantie vast te
stellen kennisgevingstermijn.
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Artikel 9

Beschikbaarstelling van geavanceerde faciliteiten

Onverminderd andere rechtsmiddelen waarin de

1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de in bijlage III, punt 1 , genoemde faciliteiten, voor

nationale wet voorziet, zorgen de Lid-Staten ervoor dat
de gebruikers, die wanneer de nationale wetgeving daarin
voorziet optreden in samenwerking met organisaties die
de belangen van gebruikers en/of consumenten beharti
gen, geschillen betreffende de beëindiging van een dienst
waarbij de betrokken gebruikers het niet eens zijn met de
daarvoor door de telecommunicatieorganisatie beoogde
termijn, kunnen voorleggen aan de nationale regelgevende

2 . De nationale regelgevende instanties vergemakkelij
ken en bevorderen de beschikbaarstelling van de in bij
lage III, punt 2 , genoemde diensten en faciliteiten, over
eenkomstig de in artikel 24 bedoelde technische normen,

2.

instantie .

Artikel 7

zover technisch uitvoerbaar en economisch haalbaar,
overeenkomstig de in artikel 24 bedoelde technische
normen beschikbaar worden gesteld .

door middel van commerciële overeenkomsten tussen

telecommunicatieorganisaties en, in voorkomend geval,
met anderen die de dienst of faciliteit aanbieden, een en
ander in overeenstemming met de mededingingsbepalin
gen van het Verdrag en de behoefte van de gebruikers.

Gebruikerscontracten

1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de gebruikers een contract hebben met een omschrij
ving van de dienst die door de telecommunicatieorganisa
tie zal worden verleend. Zij moeten als algemene regel
eisen dat wordt voorzien in schadevergoedings- en/of
terugbetalingsregelingen voor het geval dat de contrac
tueel overeengekomen doelstellingen ten aanzien van de
kwaliteit van de dienst niet worden gehaald en ervoor
zorgen dat eventuele uitzonderingen op deze regel door
de desbetreffende telecommunicatieorganisatie(s ) wordt
( worden ) verantwoord en duidelijk in de overeenkomst
met de gebruiker worden vastgelegd .
2.
De telecommunicatieorganisaties reageren onver
wijld op een verzoek om aansluiting op het openbare
vaste telefoonnet en stellen de gebruiker in kennis van de
geplande datum van de levering van de dienst.

3 . De nationale regelgevende instanties kunnen de wij
ziging eisen van de contractbepalingen en voorwaarden
voor eventuele schadevergoedings- en/of terugbetalingsre
gelingen die door de telecommunicatieorganisaties wor
den toegepast . De gebruikerscontracten van de telecom
municatieorganisaties geven een samenvatting van de
wijze waarop een procedure voor de regeling van een
geschil wordt ingesteld .
4 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de gebruiker het
recht heeft om een gerechtelijke procedure tegen een
telecommunicatieorganisatie in te stellen .
Artikel 8

Afwijkingen van bekendgemaakte voorwaarden
Wanneer een telecommunicatieorganisatie een bepaald
verzoek tot aansluiting op het openbare vaste telefoonnet
tegen de door haar bekendgemaakte tarieven en leverings
voorwaarden onredelijk acht, vraagt zij de nationale
regelgevende instantie om instemming om de voorwaar
den in dat geval te wijzigen.

3 . De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat er, rekening houdend met de stand van de netwerk
ontwikkeling, de marktvraag en de vooruitgang van de
normalisatie, data voor de invoering van de in bijlage III,
punt 1 , genoemde faciliteiten worden vastgesteld, die op
de in artikel 4 bepaalde wijze worden gepubliceerd. De
nationale regelgevende instanties stimuleren op dezelfde
manier de vaststelling en publikatie van data voor de in
bijlage III, punt 2, genoemde diensten en faciliteiten.

Artikel 10

Bijzondere toegang tot het netwerk
1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de telecommunicatieorganisaties gevolg geven aan
redelijke verzoeken van andere gebruikers dan

a ) de exploitanten van openbare mobiele telefoondien
sten ,

b ) de telecommunicatieorganisaties, wanneer zij spraak
telefoondiensten aanbieden,

om toegang te verkrijgen tot het openbare vaste telefoon
net op andere netwerkaansluitpunten dan de in bijlage I
genoemde aansluitpunten.

Wanneer de telecommunicatieorganisatie een bepaald ver
zoek tot bijzondere netwerktoegang onredelijk acht,
vraagt zij de instemming van de nationale regelgevende
instantie om die toegang te beperken of te weigeren. De
betrokken gebruikers moeten in de gelegenheid worden
gesteld om hun zaak voor te leggen aan de nationale
regelgevende instantie, alvorens een besluit wordt geno
men .

Wanneer een verzoek tot bijzondere netwerktoegang

wordt afgewezen, dient de verzoeker spoedig over de
redenen van deze afwijzing te worden ingelicht; dit geldt
echter niet bij procedures uit hoofde van de nationale
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regeling inzake de toepassing van vergunningsvoorwaar
den in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht,
noch bij vorderingen die bij een nationale rechterlijke
instantie zijn ingesteld.

organisaties om netwerkinterconnectie met het openbare
vaste telefoonnet gevolg wordt gegeven, in het bijzonder
om te waarborgen dat in de gehele Gemeenschap spraak
telefoondiensten beschikbaar worden gesteld:

Technische en commerciële overeenkomsten betref

a ) telecommunicatieorganisaties die openbare vaste tele

2.

fende bijzondere netwerktoegang vormen een aangelegen
heid die in overleg tussen de betrokken partijen wordt
geregeld, behoudens maatregelen van de nationale regel
gevende instantie, zoals bedoeld in de leden 1 , 3 en 4 . De
overeenkomst mag inhouden dat door de telecommunica
tieorganisatie een vergoeding wordt gevraagd voor de
kosten die met name met het leveren van de bijzondere
netwerktoegang verband houden; deze vergoedingen die
nen volledig overeen te stemmen met de in bijlage II van
Richtlijn 90/387/EEG opgenomen beginselen van kosten
oriëntering.

3.
De nationale regelgevende instantie mag op elk
tijdstip op eigen initiatief maatregelen nemen, en doet
zulks indien een van beide partijen daarom verzoekt,
teneinde niet-discriminerende voorwaarden vast te stellen

die voor beide partijen billijk en redelijk en voor alle
gebruikers het gunstigst zijn .
4.
De nationale regelgevende instanties hebben tevens
het recht om, in het belang van de gebruikers, ervoor te
zorgen dat de bedoelde overeenkomsten voorwaarden
bevatten die beantwoorden aan de in lid 3 genoemde
criteria , efficiënt en tijdig worden gesloten en uitgevoerd,
en dat zij voorwaarden bevatten inzake de overeenstem
ming met de relevante normen en met de essentiële eisen,
en/of de instandhouding van het kwaliteitsniveau van
eindpunt tot eindpunt.
5.
De door de nationale regelgevende instantie over
eenkomstig lid 4 bepaalde voorwaarden worden gepubli
ceerd op de in artikel 4 bepaalde wijze.

6.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de telecommunicatieorganisaties het niet-discrimina
tiebeginsel in acht nemen bij het gebruikmaken van het
openbare vaste telefoonnet voor het aanbieden van dien
sten die ook door andere leveranciers worden of zouden

kunnen worden aangeboden.
7.
De Commissie verzoekt, in overleg met het ONP
Comité, het ETSI overeenkomstig de procedure van arti
kel 30 zo nodig normen op te stellen voor nieuwe vormen
van netwerktoegang. Een verwijzing naar deze normen

wordt overeenkomstig artikel 5 , lid 1 , van Richtlijn
90/387/EEG in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen bekendgemaakt.

foonnetten aanbieden in andere Lid-Staten die over

eenkomstig artikel 26 , lid 3 , zijn aangemeld,
b ) exploitanten van openbare mobiele telefoondiensten
in dezelfde Lid-Staat .

Een verzoek om interconnectie kan door een telecommu

nicatieorganisatie niet worden geweigerd zonder de voor

afgaande instemming van haar nationale regelgevende
instantie .

Over de interconnectie met: het openbare vaste telefoon
net ten behoeve van de exploitanten van openbare
mobiele telefoondiensten in andere Lid-Staten die over

eenkomstig artikel 26 , lid 3 , zijn aangemeld, kan eve
neens overeenstemming worden bereikt tussen de betrok
ken partijen . Een telecommunicatieorganisatie kan een
verzoek om een dergelijke interconnectie niet weigeren
zonder de voorafgaande instemming van haar nationale
regelgevende instantie .
2.

Technische en commerciële interconnectieovereen

komsten komen tot stand in onderling overleg tussen de
betrokken partijen, behoudens maatregelen van de natio
nale regelgevende instantie, als bedoeld in artikel 10,
leden 3 en 4 .

3.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de telecommunicatieorganisaties bij het sluiten van
overeenkomsten met andere partijen niet-discriminerend
handelen .

4.
Wanneer bij interconnectieovereenkomsten uitdruk
kelijk is bepaald dat aan de telecommunicatieorganisatie
een specifieke vergoeding moet worden betaald in
omstandigheden waarin voor de onderscheiden partijen
verschillende exploitatievoorwaarden gelden, bij voor
beeld door een prijsmaatregel of een verplichting tot
universele dienstverlening, zijn dergelijke vergoedingen
kostengeoriënteerd, niet-discriminerend en volledig ge
grond en worden zij alleen toegepast met de goedkeuring
van de nationale regelgevende instantie, die overeenkom
stig het Gemeenschapsrecht handelt .

5.
Bijzonderheden over de interconnectieovereenkom
sten worden op verzoek aan de betrokken nationale
regelgevende instanties medegedeeld .

8 . Bijzonderheden over de overeenkomsten betreffende
bijzondere netwerktoegang worden op verzoek aan de
nationale regelgevende instantie medegedeeld .

Tariefbeginselen en transparantie

Artikel 11

1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de tarieven voor het gebruik van het openbare vaste

Artikel 12

telefoonnet en de spraaktelefoondienst in overeenstem
Interconnectie

1 . De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat aan redelijke verzoeken van de hieronder vermelde

ming zijn met de in bijlage II van Richtlijn 90/387/EEG
genoemde beginselen van transparantie en kostenoriënte
ring, en dat zij voldoen aan de bepalingen van dit
artikel .
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2. Onverminderd de toepassing van het beginsel van
kostenoriëntering kunnen de nationale regelgevende
instanties de telecommunicatieorganisaties tariefeisen op
leggen die te maken hebben met het streven naar toegan
kelijkheid van de telefoondienst voor allen, ook wanneer
dit streven aspecten van ruimtelijke ordening betreft.
3 . De tarieven voor de toegang tot en het gebruik van
het openbare vaste telefoonnet zijn onafhankelijk van de
aard van de toepassing welke de gebruiker benut, behalve
wanneer en voor zover deze verschillende diensten of
faciliteiten wenst.

30 . 12 . 95

2 . De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat op verzoek een beschrijving beschikbaar wordt
gesteld van het kostentoerekeningssysteem, waaruit blijkt
onder welke hoofdcategorieën de kosten worden onderge
bracht en welke regels worden gehanteerd voor de toere
kening van kosten voor de spraaktelefoondienst. De
nationale regelgevende instanties verstrekken de Commis
sie op haar verzoek informatie over de door de telecom
municatieorganisaties toegepaste kostentoerekeningssyste
men .

3.

Onverminderd de laatste alinea van dit lid omvat

het in lid 1 genoemde systeem de volgende elementen:
4. De tarieven voor faciliteiten die verder gaan dan het
beschikbaar stellen van een aansluiting op het openbare
vaste telefoonnet en de levering van de spraaktelefoon
dienst worden, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht,
voldoende gesplitst zodat van de gebruiker geen betaling
wordt verlangd voor faciliteiten die voor de gevraagde
dienst niet nodig zijn.

5 . De tarieven bestaan gewoonlijk uit de volgende
componenten, die ten behoeve van de gebruiker moeten
worden gespecificeerd :
— de initiële vergoeding voor de aansluiting van de
gebruiker op het openbare vaste telefoonnet en de
inschrijving als abonnee van de spraaktelefoondienst;
— het periodieke abonnementsgeld, gebaseerd op de
door de gebruiker gekozen soort dienst en facilitei
ten ;

— gebruiksvergoedingen, waarbij onder meer rekening
kan worden gehouden met piek- en dalperioden.
Indien nog andere tariefcomponenten worden toegepast,
moeten deze transparant zijn en op objectieve criteria zijn
gebaseerd.
6 . De tarieven worden op de in artikel 4 voorgeschre
ven wijze gepubliceerd .

7. Tariefwijzingen mogen eerst worden ingevoerd na
het verstrijken van een passende, door de nationale
regelgevende instantie vast te stellen kennisgevingster
mijn.

Artikel 13

Kostentoerekeningsbeginselen

a ) de kosten van de spraaktelefoondienst behelzen
inzonderheid de directe kosten die de telecommunica

tieorganisaties maken voor het installeren, exploiteren
en onderhouden van de spraaktelefoondienst en voor
het commercialiseren en factureren van de spraaktele
foondienst;

b ) de algemene kosten , dat wil zeggen kosten die niet
rechtstreeks kunnen worden gerelateerd aan de
spraaktelefoondienst: of aan andere activiteiten, wor
den als volgt toegerekend :
i ) waar mogelijk worden categorieën van algemene
kosten toegerekend op basis van een recht
streekse analayse van de oorsprong van de kosten
zelf;

ii ) indien rechtstreekse analyse niet mogelijk is, wor
den de categorieën van algemene kosten toegere
kend op basis van een indirecte koppeling met
een andere kostencategorie of groep van kosten
categorieën die rechtstreeks kan worden gerela
teerd of toegerekend; de indirecte koppeling is
gebaseerd op vergelijkbare kostenstructuren;

iii ) wanneer er geen directe
voor kostentoerekening
den, vindt toerekening
plaats op basis van een

of indirecte maatstaven
kunnen worden gevon
van de kostencategorie
algemene verdeelsleutel ,

die wordt berekend aan de hand van het verhou

dingsgetal van alle uitgaven die rechtstreeks of
zijdelings worden gerelateerd of toegerekend aan,
enerzijds, de spraaktelefoondiensten en, ander
zijds, de andere diensten .

Andere kostentoerekeningssystemen mogen worden toe
gepast indien zij geschikt zijn voor de toepassing van
artikel 12 en als zodanig door de nationale regelgevende
instantie zijn goedgekeurd voor toepassing door de tele
communicatieorganisaties, mits de Commissie voor de
toepassing op de hoogte wordt gebracht.

De Lid-Staten zorgen ervoor dat hun telecommuni

4.
Gedetailleerde informatie over de berekening wordt
de nationale regelgevende instantie op verzoek en ter
vertrouwelijke inzage verstrekt.

catieorganisaties die overeenkomstig artikel 26, lid 2, zijn
aangemeld, uiterlijk op 31 december 1996 een voor het in
de praktijk brengen van aritkel 12 geschikt kostentoere
keningssysteem hanteren en dat de naleving hiervan door
een van deze organisaties onafhankelijke bevoegde instan
tie wordt gecontroleerd. Over deze controle wordt perio
diek openbaar verslag uitgebracht.

5 . De Lid-Staten zien erop toe dat de financiële reke
ningen van de telecommunicatieorganisaties die overeen
komstig artikel 26 zijn aangemeld, in overeenstemming
met de regels van de nationale wetgeving worden opge
steld, gepubliceerd en aan een accountantsonderzoek
onderworpen .

1.
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Artikel 14

Kortingen, tarieven voor niet-frequentie gebruikers en
andere specifieke tariefregelingen

1.
De nationale regelgevende instanties kunnen ermee
instemmen dat quantumkortingsregelingen voor gebrui
kers worden aangeboden; deze regelingen worden aan het
toezicht van de nationale regelgevende instantie onder

Nr . L 321 /15

b) de gebruikers het recht hebben om hun naam al dan
niet te laten opnemen in vrij te raadplegen abonnee
lijsten;

c) de telecommunicatieorganisties, op aanvraag, open
bare lijsten van abonnees op de spraaktelefoondienst
tegen vooraf gepubliceerde en billijke, redelijke en
niet-discriminerende voorwaarden ter beschikking
stellen .

worpen .

2.
De nationale regelgevende instanties kunnen instem
men met bijzondere tarieven voor maatschappelijk wense
lijke diensten zoals hulpdiensten, alsmede voor niet
frequente gebruikers of voor specifieke maatschappelijke
groepen .

3.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat in het tariefstelsel gereduceerde tarieven voor in
dalperioden binnen de Gemeenschap gevoerde gesprekken
worden opgenomen en dat zulks , waar nodig, ook nacht
en weekendtarieven omvat.

4.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat bijzondere tarieven voor spraaktelefoondiensten die
worden geleverd in het kader van specifieke projecten van
beperkte duur, hun vooraf ter kennis worden gebracht .
Artikel IS

Gespecificeerde facturen
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
doelstellingen worden geformuleerd en gepubliceerd met
betrekking tot de verstrekking van gespecificeerde factu
ren als een op verzoek van de gebruikers beschikbare
faciliteit, rekening houdend met de stand van de netwerk
ontwikkeling en de marktvraag .
Onder voorbehoud van de onderstaande alinea en voor

Artikel 17

Installatie van openbare betaaltelefoons

De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
zowel qua aantal als qua geografische spreiding vol
doende openbare betaaltelefoons worden geïnstalleerd om
aan de redelijke behoeften van de gebruikers te voldoen
en dat het mogelijk is om vanuit deze telefooncellen de
hulpdiensten op te roepen. Oproepen naar het in Beschik
king 91 /396/EEG bedoelde Europees oproepnummer voor
hulpdiensten zijn kosteloos.
Artikel 18

Telefoonkaarten met vooruitbetaalde gesprekstijd
1.
De Commissie zorgt ervoor dat er door het ETSI
en/of het CEN/Cenelec normen voor een geharmoniseerde
telefoonkaart worden opgesteld die voor de betaaltele
foons van alle Lid-Staten geschikt is , alsook normen voor
de bijbehorende netwerk-interfaces zodat het mogelijk is
de in een Lid-Staat uitgereikte telefoonkaarten ook in
andere Lid-Staten te gebruiken . In het Publikatieblad van
de Europese Gemeenschappen wordt een verwijzing naar
de normen voor de telefoonkaart en voor de bijbehorende
uitrusting opgenomen .

zover de relevante wetgeving inzake de bescherming van

persoonsgegevens en van de persoonlijke levenssfeer deze
details toestaat, wordt op de gespecificeerde facturen
aangegeven hoe het gefactureerde bedrag is samenge

2.
De nationale regelgevende instanties moedigen de
geleidelijke invoering aan van openbare betaaltelefoons
die aan deze normen voldoen .

steld .

Gesprekken die kosteloos zijn voor de oproeper, met
inbegrip van gesprekken met SOS-lijnen, worden niet
vermeld op de gespecificeerde factuur van de oproeper.
In dit verband kan de gebruiker tegen redelijke tarieven
de keuze worden geboden uit meer of minder gedetail
leerde facturen .
Artikel 1 6

Artikel 19

Specifieke voorwaarden voor gehandicapten en gebruikers
met bijzondere behoefen
De nationale regelgevende instanties kunnen specifieke
voorwaarden bepalen met het oog op de vergemakkelij
king van het gebruik van de spraaktelefoondienst door
gehandicapten en gebruikers met bijzondere behoeften.

Abonneelij sten

De nationale regelgevende instanties zorgen er, met
inachtneming van de bepalingen van de relevante wetge

ving inzake de bescherming van de persoonsgegevens en
de persoonlijke levenssfeer, voor dat:
a ) lijsten van de abonnees van de spraaktelefoondienst
hetzij in gedrukte, hetzij in elektronische vorm ter
beschikking van de gebruikers worden gesteld en
regelmatig worden bijgewerkt;

Artikel 20

Specificaties voor de netwerktoegang, met inbegrip van
de contactdoos

1.
Indien nodig verzoekt de Commissie, in overleg met
het ONP-Comité volgens de procedure van artikel 30, het
ETSI normen op te stellen voor nieuwe soorten van

geharmoniseerde netwerktoegang, overeenkomstig het
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referentiekader van bijlage II, punt 2, van Richtlijn 90/
387/EEG. In het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen wordt een verwijzing naar de normen
voor deze nieuwe soorten van geharmoniseerde netwerk
toegang opgenomen .

2.
Wanneer de spraaktelefoondienst via het ISDN-net
bij het S/T-referentiepunt aan de gebruikers wordt gele
verd, zorgen de nationale regelgevende instanties ervoor
dat na het van toepassing worden van deze richtljin de
invoering van een nieuw netwerkaansluitpunt, met name
wat de contactdoos betreft, voldoet aan de relevante
interfacespecificaties waarnaar wordt verwezen in de lijst
van normen die in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen is verschenen .
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heid van de spraaktelefoondienst wanneer de gebruiker
wordt verweten niet aan de gebruiksvoorwaarden te
voldoen. Deze procedures mogen ook voorzien in de
mogelijkheid dat de nationale regelgevende instantie van
tevoren een lijst opstelt van maatregelen die bij welom
schreven inbreuken op de gebruiksvoorwaarden mogen
worden genomen .
De nationale regelgevende instantie zorgt ervoor dat de
procedures een transparant besluitvormingsproces garan
deren waarbij voldoende rekening wordt gehouden met
de rechten van de betrokken partijen . Een besluit wordt
eerst genomen nadat beide partijen de gelegenheid hebben
gehad hun standpunt uiteen te zetten . Het besluit wordt
naar behoren met redenen omkleed en binnen een week

aan de partijen medegedeeld .
Artikel 21

Nummering

1.
De Lid-Staten zorgen ervoor dat de nationale num
merplannen voor telefonie door de nationale regelgevende
instantie worden gecontroleerd zodat er eerlijke mededin
ging is . Met name de procedures voor de toewijzing van
afzonderlijke nummers en nummerreeksen dienen trans
parant en billijk te zijn en tijdig te worden ingeleid, en de
toewijzing moet objectief transparant en op niet-discrimi
nerende wijze geschieden .

2.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de hoofdelementen van het nationale nummerplan en
alle op die hoofdelementen betrekking hebbende toevoe
gingen en wijzingen worden gepubliceerd, alleen behou
dens beperkingen in verband met de nationale veilig
heid .

3.
De nationale regelgevende instanties moedigen het
passend gebruik van eventuele Europese nummerplannen
aan voor het leveren van de in bijlage III, punt 2 ,
vermelde faciliteiten .

Artikel 22

Gebruiks- en toegangsvoorwaarden en essentiële eisen
1 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat de voorwaarden
die de toegang tot en het gebruik van de openbare vaste
telefoonnetten of spraaktelefoondiensten beperken ,
slechts kunnen worden opgelegd op basis van de in de
leden 3 , 4 en 5 gegeven gronden en alleen met goedkeu
ring van de nationale regelgevende instantie worden inge
voerd .

Een overzicht van deze procedures wordt op de in
artikel 4 bepaalde wijze gepubliceerd .
Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de
betrokken partijen zich tot de rechter te wenden.

3.
Gebruiksbeperkingen die op bijzondere of uitslui
tende rechten in verband met spraaktelefonie zijn geba
seerd, worden de gebruikers bij bestuursrechtelijke maat
regel opgelegd en worden bekendgemaakt overeenkomstig
artikel 4 .

4 . De voorwaarden voor de aansluiting van eindappa
ratuur op het openbare vaste telefoonnet dienen in over
eenstemming te zijn met de bepalingen van Richtlijn
91 /263/EEG en worden op de in artikel 4 van deze
richtlijn voorgeschreven wijze bekendgemaakt.
Wanneer de eindapparatuur van de gebruiker niet of niet
meer aan de goedkeuringsvoorwaarden voldoet of der
mate slecht functioneert dat de integriteit van het netwerk
daarvan hinder ondervindt of wanneer de veiligheid van
personen in gevaar is , zorgen de nationale regelgevende
instanties er onverminderd de bepalingen van Richtljin
91 /263/EEG voor, dat de volgende procedure wordt
gevolgd :

— de telecommunicatieorganisatie mag de dienst onder
breken tot de eindapparatuur van het netwerkaan
sluitpunt is losgekoppeld;
— de telecommunicatieorganisatie stelt de gebruiker
onverwijld in kennis van de onderbreking, met opgave
van redenen ;

— de dienst wordt hervat zodra de gebruiker ervoor
heeft gezorgd dat de eindapparatuur van het netwerk
aansluitpunt is losgekoppeld .

2.
De nationale regelgevende instanties voeren proce
dures in waarmee van geval tot geval en op zo kort
mogelijke termijn kan worden beoordeeld of het een
telecommunicatieorganisatie al dan niet kan worden toe

5.
Wanneer de toegang tot of het gebruik van het
openbare vaste telefoonnet op grond van essentiële eisen
wordt beperkt, zorgen de nationale regelgevende instan
ties ervoor dat in de relevante nationale bepalingen wordt
aangegeven welke van de onder a ) tot en met d ) vermelde
essentiële eisen daaraan ten grondslag liggen.

gestaan maatregelen te nemen zoals het ontzeggen van
toegang tot het openbare vaste telefoonnet of de onder
breking dan wel een vermindering van de beschikbaar

Op essentiële eisen gebaseerde beperkingen worden op de
in artikel 4 bepaalde wijze bekendgemaakt.

30 . 12 . 95

| NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

Op esssentiële eisen gebaseerde beperkingen worden bij
bestuursrechtelijke maatregel opgelegd .
Onverminderd artikel 3, lid 5, en artikel 5, lid 3, van
Richtlijn 90/387/EEG, zijn de essentiële eisen zoals aange
geven in artikel 3 , lid 2, van die richtlijn als volgt van
toepassing op het openbare vaste telefoonnet en de
spraaktelefoondiensten :

a ) Veiligheid van de netwerkexploitatie
De toegang tot en het gebruik van het openbare vaste
telefoonnet worden niet beperkt uit overwegingen die
de veiligheid van de netwerkexploitatie betreffen,
behalve in noodsituaties, waarin de telecommunicatie
organisatie de volgende maatregelen mag nemen om
de veiligheid van de netwerkexploitatie te waarbor
gen :

— onderbreking van de dienst,

— beperking van de levering van bepaalde functies,
en

— ontzegging van de toegang tot het netwerk en de
dienst aan nieuwe gebruikers.
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Wanneer de nationale regelgevende instantie , in con
tracten die betrekking hebben op de interconnectie
met openbare netwerken of op de bijzondere netwerk
toegang, voorwaarden oplegt ten aanzien van de inter
operabiliteit van diensten, worden deze voorwaarden
op de in artikel 4 voorgeschreven wijze gepubliceerd .
d) Gegevensbescherming

De Lid-Staten mogen de toegang tot en het gebruik
van het openbare vaste telefoonnet op grond van de
gegevensbescherming slechts beperken voor zover dit
nodig is om te voldoen aan de regelgeving ter zake ,
met inbegrip van de bescherming van persoonsgege
vens, de vertrouwelijke aard van overgeseinde of
opgeslagen informatie en de bescherming van de per
soonlijke levenssfeer overeenkomstig het Gemeen
schapsrecht.

6 . De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat, indien nodig, de gebruikers vooraf op passende wijze
door de telecommunicatieorganisaties wordt meegedeeld
wanneer de toegang tot of het gebruik van het openbare
vaste telefoonnet kan worden beperkt of hun kan worden
ontzegd ten gevolge van geplande onderhoudsactivitei
ten .

Artikel 23

In dezen wordt verstaan onder „noodsituatie ", een

Wanbetaling

catastrofaal defect aan het netwerk of een uitzonder

lijk geval van overmacht, zoals extreme weersomstan
digheden, overstromingen, blikseminslag of brand,
stakingen of uitsluitingen, oorlog, militaire operaties
of burgeroproer. In een noodsituatie stelt de telecom
municatieorganisatie alles in het werk om de voortzet
ting van de dienst voor alle gebruikers te garande
ren .

De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
de telecommunicatieorganisaties procedures hebben
om de nationale regelgevende instantie en de gebrui
kers onmiddellijk in kennis te stellen van het begin en

De Lid-Staten staan toe dat in overeenstemming met
artikel 4 bekend te maken specifieke maatregelen worden
getroffen ter zake van wanbetaling en de eruit voort
vloeiende onderbreking van de dienstverlening of verbre
king van de aansluiting. Elke onderbreking van de dienst
verlening uit hoofde van deze maatregelen is, voor zover
dat technisch haalbaar is, tot de betrokken dienst beperkt
en de gebruiker wordt vooraf naar behoren gewaar
schuwd .

Artikel 24

het eind van een noodsituatie en van de aard en de

Technische normen

omvang van de tijdelijke beperkingen van de dienst.
b ) Handhaving van de netwerkintegriteit

De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
de beperkingen op de toegang tot en het gebruik van
het openbare vaste telefoonnet om de integriteit van
het netwerk te handhaven en aldus onder meer net

werkapparatuur, -programmatuur of -gegevens te
beschermen, worden beperkt tot het strikte minimum
dat voor de normale exploitatie van het netwerk
vereist is . De beperkingen zijn gebaseerd op openbaar
gemaakte, objectieve criteria en worden op een niet
discriminerende wijze toegepast.

1 . De nationale regelgevende instanties bevorderen de
levering van diensten in overeenstemming met de vol
gende normen :
— normen die krachtens artikel 5 , lid 1 , van Richtlijn
90/387/EEG in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen zijn bekendgemaakt .

of, indien dergelijke normen ontbreken ,
— Europese normen die door het ETSI of het CEN/
Cenelec zijn vastgesteld,
of, indien dergelijke normen ontbreken,
— internationale normen of aanbevelingen die door de

c ) Interoperabiliteit van diensten
Wanneer goedgekeurde eindapparatuur wordt ge
bruikt overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn
91 /263/EEG, mogen geen verdere gebruiksbeperkin

gen ten behoeve van de interoperabiliteit van diensten
worden opgelegd.

Internationale Telecommunicatie Unie ( ITU ), de Inter

nationale Organisatie voor Normalisatie ( ISO ) of de
Internationale Elektrotechnische Commissie ( IEC ) zijn

vastgesteld ,

of, indien dergelijke normen ontbreken,
— nationale normen of specificaties,
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onverminderd verwijzingen naar Europese normen die
krachtens artikel 5, lid 3 , van Richtlijn 90/387/EEG
verplicht kunnen worden gesteld.

2.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor
dat de telecommunicatieorganisaties de gebruikers desge
wenst inlichten over de normen of specificaties, met
inbegrip van Europese en/of internationale normen die
via nationale normen worden toegepast, in overeenstem
ming waarmee de in deze richtlijn bedoelde diensten en
faciliteiten worden geleverd.

Artikel 25

Voorschriften met het oog op convergentie in de gehele
Gemeenschap
1.
Aan de hand van de verslagen die overeenkomstig
artikel 26 , lid 5 , door de nationale regelgevende instanties
worden ingediend en van de overeenkomstig artikel 4
gepubliceerde informatie, beoordeelt de Commissie de
vooruitgang naar convergentie van doelstellingen en de
uitvoering van gemeenschappelijke diensten en faciliteiten
binnen de Gemeenschap.
2.
Indien de uitvoering van de eisen van de artikelen 5,
9 en 15 niet toereikend blijkt voor het leveren aan de
gebruikers van op Gemeenschapsniveau geharmoniseerde
diensten en faciliteiten, kunnen volgens de procedure van
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beschikbaarstelling van het netwerk en de dienst te garan
deren .

Onverminderd de toepassing van maatregelen betreffende
ONP in de toekomst, mag elke Lid-Staat die de uitslui
tende rechten inzake spraaktelefonie heeft afgeschaft,
deze richtlijn toepassen op organisaties die hiervoor zijn
aangemerkt op grond van hun belangrijke marktaandeel
of hun dominerende positie in het exploitatiegebied waar
voor zij toestemming hebben gekregen, teneinde er zeker
van te zijn dat in elke plaats op zijn grondgebied ten
minste één organisatie aan de bepalingen van deze richt
lijn onderworpen is.
De Lid-Staten kunnen zich ervan vergewissen dat de
telecommunicatieorganisaties verplicht zijn de nodige
informatie te verstrekken om te bepalen of deze richtlijn
wordt toegepast.
3.
De nationale regelgevende instanties melden bij de
Commissie de namen aan van de telecommunicatieorgani
saties op hun grondgebied die toestemming hebben gekre
gen voor een rechtstreekse interconnectie van hun vaste
netwerken met die van telecommunicatieorganisaties in
andere Lid-Staten om spraaktelefoondiensten te leveren .

De nationale regelgevende instanties melden bij de Com
missie de namen aan van de exploitanten van openbare
mobiele telefoondiensten op hun grondgebied die toe
stemming hebben gekregen voor een rechtstreekse inter

artikel 31 geharmoniseerde doelstellingen en streefdata
worden vastgesteld .

connectie van hun netwerken met de vaste netwerken van

Bij het instellen van de procedure houdt de Commissie
ten volle rekening met de stand van de netwerkontwikke
ling en de marktvraag in elk van de Lid-Staten .

4.

3.
Wanneer de telecommunicatieorganisaties, met
name met betrekking tot de in artikel 9 , lid 2, bedoelde
faciliteiten die samenwerking op Gemeenschapsniveau
vereisen, er niet in slagen onderlinge commerciële over
eenkomsten te sluiten, kunnen de voorwaarden die nood
zakelijk zijn om aan de gebruikers geharmoniseerde facili
teiten aan te bieden, in de vorm van een aanbeveling
worden vastgesteld .

In de aanbevelingen wordt naar behoren rekening gehou
den met de stand van de netwerkontwikkeling, de diverse
netwerkarchitecturen en de marktvraag in de Gemeen
schap .

Artikel 26

Aanmelding en verslaglegging

1.
De Lid-Staten melden hun nationale regelgevende
instantie bij de Commissie aan vóór 13 december 1996 .
2.

De Lid-Staten melden bij de Commissie de telecom

municatieorganisaties aan waarop deze richtlijn van toe
passing is, met name om overeenkomstig artikel 3 de

telecommunicatieorganisaties in andere Lid-Staten om
spraaktelefoondiensten te leveren .
De Commissie maakt de in de leden 2 en

3

bedoelde namen in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen bekend .

5.
Elke nationale regelgevende instantie legt de Com
missie jaarlijks een verslag voor met een overzicht van de
vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de
doelstellingen die zij krachtens de artikelen 5 , 9 en 15
heeft goedgekeurd.
Het jaarlijkse verslag moet ten laatste vijf maanden na
het eind van het betrokken jaar aan de Commissie
worden toegezonden.

6 . De nationale regelgevende instanties houden de
gegevens, met inbegrip van de genomen maatregelen en
de motivering daarvoor, betreffende de niet in artikel 23
bedoelde gevallen waarin toegang tot of gebruik van het
openbare telefoonnet of de spraaktelefoondienst werd
beperkt of geweigerd , ter beschikking van de Commissie
en verstrekken die op haar verzoek .
Deze bepaling is evenwel niet van toepassing bij procedu
res uit hoofde van de nationale regeling inzake de toepas
sing van vergunningsvoorwaarden in overeenstemming
met het Gemeenschapsrecht, noch bij vorderingen die bij
een nationale rechterlijke instantie zijn ingesteld .
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Artikel 27
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Comité, of een andere, door hem aangewezen
ambtenaar van de Commissie zitting hebben. De
werkgroep wordt voorgezeten door de vertegen
woordiger van de Commissie en komt normaliter
binnen tien dagen na de convocatie bijeen. De
voorzitter van de werkgroep kan op voorstel van
een van de leden van de werkgroep beslissen ten
hoogste twee andere personen als adviserende
deskundigen uit te nodigen;
b ) de werkgroep stelt de partij die een beroep doet
op deze procedure, alsmede de regelgevende

Minnelijke regeling en beslechting van geschillen op
nationaal niveau

Onverminderd :

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

b ) de rechten, uit hoofde van de geldende nationale
wetgeving, van personen die een beroep doen op de
procedure van de punten 3 en 4, van de betrokken
telecommunicatieorganisaties en van andere personen,
behalve indien zij een regeling treffen voor het
beslechten van hun geschillen;

instanties van de betrokken Lid-Staten en de

betrokken telecommunicatieorganisaties in de ge
legenheid hun standpunten mondeling dan wel
schriftelijk uiteen te zetten;
c ) de werkgroep tracht te bewerkstelligen dat de
betrokken partijen binnen drie maanden na ont
vangst van de in punt 2 bedoelde kennisgeving tot
een vergelijk komen. De voorzitter van het ONP
Comité stelt dat Comité op de hoogte van de
uitslag van de procedure, zodat het Comité zijn
mening kan geven .

c ) de bepalingen van deze richtlijn die de nationale
regelgevende instanties toestaan de voorwaarden voor
overeenkomsten tussen telecommunicatieorganisaties
en gebruikers vast te stellen,
kan de gebruiker een beroep doen op de volgende proce
dures :

1 . De Lid-Staten zorgen ervoor dat alle partijen, waar
onder gebruikers, aanbieders van diensten, consumen
ten en andere telecommunicatieorganisaties, in geval
van een onopgelost geschil met een telecommunicatie
organisatie over een vermeende overtreding van de
bepalingen van deze richtlijn, het recht hebben om
zich tot de nationale regelgevende instantie of een
andere onafhankelijke instantie te wenden. Op natio
naal niveau worden gemakkelijk toegankelijke en in
beginsel goedkope procedures ingesteld voor de eer
lijke, tijdige en transparante beslechting van deze
geschillen . Deze procedures zijn ook van toepassing in
geval van geschillen tussen gebruikers en een telecom
municatieorganisatie over hun telefoonrekening.

2 . Een gebruiker of een telecommunicatieorganisatie
kan, wanneer bij het geschil telecommunicatieorgani
saties in meer dan een Lid-Staat zijn betrokken, met
een schriftelijke kennisgeving aan de nationale regel
gevende instantie en aan de Commissie een beroep
doen op de in de punten 3 en 4 vastgelegde minne
lijke procedure . De Lid-Staten kunnen ook hun natio
nale regelgevende instantie toestaan een beroep op
deze procedure te doen.
3 . Indien de nationale regelgevende instantie of de Com
missie naar aanleiding van een op grond van punt 2
gedane kennisgeving tot de bevinding komt dat nader
onderzoek nodig is, kan zij de zaak voorleggen aan de
voorzitter van het ONP-Comité .

4 . In de in punt 3 bedoelde gevallen en als hij ervan
overtuigd is dat op nationaal niveau alle redelijke

stappen zijn ondernomen, stelt de voorzitter van het
ONP-Comité de hierna beschreven procedure in:

5 . De partij die een beroep doet op deze procedure,
bekostigt zelf haar deelneming hieraan.
Artikel 28

Opschorting van bepaalde verplichtingen
1.

Wanneer een Lid-Staat niet in staat is of verwacht

niet in staat te zullen zijn om aan de bepalingen van de
artikelen 12 en 13 te voldoen, stelt hij de Commissie van
de redenen daarvan in kennis .

2.
Opschorting van de uit de artikelen 12 en 13
voortvloeiende verplichtingen kan slechts worden ver
leend in gevallen waarin de betrokken Lid-Staat kan
aantonen dat het voldoen aan deze verplichtingen een te
zware belasting zou betekenen voor de telecommunicatie
organisaties in die Lid-Staat.
3.

De Lid-Staat stelt de Commissie in kennis van de

termijn waarop aan de verplichtingen kan worden vol
daan, alsmede van de overwogen maatregelen om die
termijn na te leven .
4.

Wanneer de Commissie van een Lid-Staat een ken

nisgeving overeenkomstig lid 1 ontvangt, deelt zij de
Lid-Staat mee of en tot welke datum zij , gezien de
bijzondere situatie van de betrokken Lid-Staat, op basis
van de criteria van lid 2 uitstel van toepassing van
artikel 12 of artikel 13 voor deze Lid-Staat gerechtvaar
digd acht.
Artikel 29

Technische aanpassingen

minste twee leden van het ONP-Comité, een ver

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om bijlage I, punt 2 ,
en de bijlagen II en III van deze richtlijn aan te passen
aan nieuwe technische ontwikkelingen of aan veranderin

tegenwoordiger van de betrokken nationale regel
gevende instanties en de voorzitter van het ONP

gen in de marktvraag, worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 31 .

a ) de voorzitter van het ONP-Comité roept zo spoe

dig mogelijk een werkgroep bijeen waarin ten
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Artikel 30

Artikel 32

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

Het Comité raadpleegt met name de vertegenwoordigers
van de telecommunicatieorganisaties, de gebruikers, de
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Herziening

1 . Vóór 1 januari 1998 beslissen het Europees Parle
ment en de Raad, op grond van een te gelegener tijd door
de Commissie in te dienen voorstel, over de herziening
van deze richtlijn, teneinde haar aan de eisen van de
liberalisering van de markt aan te passen .

consumenten, de fabrikanten en de verleners van dien
sten .

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.

2 . De Commissie bestudeert de werking van deze
richtlijn en brengt daarover verslag uit aan het Europees
Parlement en de Raad, en wel voor het eerst uiterlijk op
13 december 1998 . Het verslag berust onder meer op de
informatie van de Lid-Staten aan de Commissie en het

ONP-Comité . Zo nodig kunnen in het verslag verdere
maatregelen voor de volledige uitvoering van de doelstel
lingen van de richtlijn worden voorgesteld .

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
Comité op de hoogte van de wijze waarop zij rekening
heeft gehouden met zijn advies.
Artikel 31

Procedure van het Regelgevend Comité

1 . Ongeacht de bepalingen van artikel 30, is de vol
gende procedure van toepassing voor de aangelegenheden
die onder de artikelen 25 en 29 vallen .

2.
De vertegenwoordiger van de Commissie dient een
ontwerp in van de te riemen maatregelen. Het Comité
brengt over deze maatregelen advies uit binnen een ter
mijn die de voorzitter kan bepalen naar gelang van de
urgentie van het vraagstuk . 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 Lid-Staten gewogen overeenkomstig

genoemd artikel . De voorzitter neemt niet aan de stem
ming deel .

Artikel 33

Toepassing van de richtlijn

1 . De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking
treden om vóór 13 december 1996 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in
kennis .

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 belangrijke
bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtljin vallende gebied vaststellen .
Artikel 34

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

3.
De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast
wanneer zij in overeenstemming zijn met het advies van
Artikel 35

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

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 13 december 1995 .

derheid van stemmen .

Indien de Raad niet binnen drie maanden na de indiening

van het voorstel bij de Raad een besluit heeft genomen,
worden de voorgestelde maatregelen door de Commissie
vastgesteld .

Voor het

Voor de Raad

Europees Parlement

De Voorzitter

De Voorzitter

j L DICENTA BALLESTER

K. HANSCH
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BIJLAGE I
LIJST VAN ONDERWERPEN WAAROVER OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4 INFORMATIE MOET
WORDEN GEPUBLICEERD

1.

Namen en adressen van telecommunicatieorganisaties

De namen en de adressen van de hoofdkantoren van de telecommunicatieorganisaties die openbare
vaste telefoonnetten en/of spraaktelefoondiensten aanbieden .
2.

Aanbod van telecommunicatiediensten

2.1 . Soorten aansluitingen op bet openbare vaste telefoonnet

De technische eigenschappen van de interfaces voor de gangbare netwerkaansluitpunten, indien van
toepassing met inbegrip van verwijzingen naar nationale en/of internationale normen of aanbevelin
gen, overeenkomstig artikel 24:
— voor analoge en/of digitale netwerken:
a ) interface voor enkelvoudige aansluiting;
b ) interface voor meervoudige aansluiting;
c ) interface voor direct inkiezen ( DDI );

d ) overige gangbare interfaces;
— voor ISDN :

a ) specificaties van interfaces voor basis en hoofdtoegang op het S/T-referentiepunt, inclusief het
signaleringsprotocol;

b ) bijzonderheden over de dragerdiensten waarmee spraaktelefoondiensten kunnen worden
aangeboden;
c ) overige gangbare interfaces;
— alle overige gangbare interfaces.

Behalve de hierboven opgesomde informatie die de telecommunicatieorganisaties volgens de in
artikel 4 beschreven procedure regelmatig moeten publiceren, moeten zij ook zonder onnodige
vertraging de leveranciers van eindapparatuur in kennis stellen van netwerkkarakteristieken die de
juiste werking van goedgekeurde eindapparatuur kunnen verstoren.
2.2 . Aanbod van telefoondiensten
Beschrijving van de aangeboden basisspraaktelefoondienst, waarbij wordt aangegeven welke diensten
onder de aansluitvergoeding en het periodieke abonnementsgeld vallen ( bijvoorbeeld diensten met
tussenkomst van de telefonist, abonneelijsten, onderhoud ).

Beschrijving van facultatieve voorzieningen en diensten die los van het basispakket in rekening
worden gebracht, indien van toepassing inclusief een verwijzing naar de relevante technische normen
of specificaties waaraan zij voldoen, overeenkomstig artikel 24.
2.3 .

Tarieven

Voor toegang, gebruik en onderhoud, inclusief bijzonderheden over alle kortingsmogelijkheden.
2.4. Beleid inzake schadevergoeding/restitutie
Inclusief bijzonderheden van alle geldende schadevergoedings- en restitutieregelingen .
2.5 . Soorten onderboudsservice

2.6 . Aanvraagprocedure
Inclusief de daarvoor bestemde contactpunten binnen de telecommunicatieorganisatie .
2.7. Standaard contractvoorwaarden

Voor zover van toepassing ook de minimumcontractperiode.
3.

Verguningsvereisten

Inclusief een duidelijke omschrijving van de vergunningsvoorwaarden die van belang zijn voor de
gebruikers, met inbegrip van de dienstenleveranciers, waarin ten minste zijn opgenomen :
— informatie over de aard van de vergunningsvoorwaarden, in het bijzonder of voor elke gebruiker
registratie en/of machtiging is vereist, dan wel of de vergunning een algemeen karakter heeft zodat
individuele registratie en/of machtiging niet nodig is;
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— de duur van alle relevante vergunningen of machtigingen ;

— een lijst van verwijzingen naar alle documenten waarin de relevante doot de Lid-Staten opgelegde
vergunningsvoorwaarden zijn opgenomen.
4.

Voorwaarden voor aansluiting van eindapparatuur

Inclusief een volledig overzicht van de vereisten voor eindapparatuur, zoals door de nationale
regelgevende instantie voorgeschreven, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 91 /263/EEG, en
met inbegrip — voor zover van toepassing — van voorwaarden betreffende de bedrading bij de
gebruiker en de plaatsing van het netwerkaansluitpunt.
5.

Toegangs- en gebruiksbeperkingen
Inclusief alle overeenkomstig de bepalingen van artikel 22 voorgeschreven toegangs- en gebruiksbe
perkingen .

6.

Criteria voor de prestaties en de kwaliteit van de dienst

Definities, meetmethoden, doelstellingen en prestatiecijfers overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 5 .
7.

Doelstellingen voor de introductie van nieuwe diensten, functies, faciliteiten en tarieven
De doelstellingen worden gepubliceerd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 9 en 15 .

8.

Bijzondere netwerktoegang
Inclusief de overeenkomstig artikel 10, lid 5, door de nationale regelgevende instanties vastgestelde
voorwaarden voor bijzondere netwerktoegang.

9.

Beschikbaarstelling van de beschrijving van het kostentoerekeningssysteein
Het adres waarop, overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 , de beschrijving van het kostentoe
rekeningssysteein kan worden aangevraagd.

10 .

Belangrijkste onderdelen van het nationaal nummerplan

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 .
11 .

Gebruiksvoorwaarden abonneelijsten

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 16, onder c ).
12 .

Minnelijke regeling en beslechting van geschillen

Inclusief richtsnoeren voor gebruikers betreffende de bestaande rechtsgangen inzake minnelijke
regeling en beslechting van geschillen met telecommunicatieorganisaties volgens de in artikel 27
beschreven procedure. Dit omvat ook een overzicht van de procedures voor het beslechten van
geschillen, zoals bedoeld in artikel 22, lid 2 .
13 .

Procedure in geval van niet-betaling van facturen

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 23 .
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BIJLAGE II
LEVERINGSTERMIJN EN INDICATOREN VOOR DE KWALITEIT VAN DE DIENST, OVEREEN
KOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 5

In de volgende lijst worden de gebieden gespecificeerd waarop indicatoren van de kwaliteit van de dienst
vereist worden van overeenkomstig artikel 26 , lid 2 , aangemelde telecommunicatieorganisaties :
— wachttijd bij eerste aansluiting op het net;
— storingspercentage per aansluiting;
— storingshersteltijd ;
— percentage verbindingsfouten ;

— benodigde tijd voor het ontvangen van de kiestoon ;
— benodigde tijd voor de totstandbrenging van verbinding;
— statistische gegevens over de transmissiekwaliteit;

— wachttijden bij diensten met tussenkomst van de telefonist;

— percentage functionerende openbare betaaltelefoons die met munten of met telefoonkaarten werken;
— juistheid van de facturen .
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BIJLAGE III
BESCHIKBAARSTELLING VAN GEAVANCEERDE FACILITEITEN OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 9

1 . Faciliteiten als bedoeld in artikel 9, lid 1 :

a) Toonkiezert (DTMF/Dual Tone Multi Frequency)

In het openbare telefoonnet kunnen DTMF-telefoonstoestellen die gebruik maken van de in ITU-T
aanbeveling Q.23 vastgelegde tonen, worden gebruikt voor signaleringsfuncties naar de centrale toe,
en deze zelfde tonen kunnen worden gebruikt voor signaleringsfuncties van eindpunt tot eindpunt
door het netwerk heen, zowel binnen een Lid-Staat als tussen Lid-Staten onderling.
b ) Direct inkiezen (doorkiesnummers)

(of gelijkwaardige faciliteiten )
Gebruikers die op een particuliere centrale (PBX ) of een vergelijkbaar particulier systeem zijn
aangesloten, kunnen rechtstreeks vanuit het openbare vaste telefoonnet worden opgesteld, zonder
tussenkomst van PBX-personeel.

c ) Doorschakeling van oproepen
Doorschakeling van een oproep naar een andere bestemming, in dezelfde of een andere Lid-Staat ( bij
voorbeeld bij geen gehoor, wanneer het opgeroepen toestel in gesprek is of zonder meer).
Bij het ter beschikking stellen van deze faciliteit dient rekening te worden gehouden met de relevante
wetgeving betreffende de bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer.
d ) Identificatie van de oproepende lijn
Aan de opgeroepene wordt het abonneenummer van de oproeper meegedeeld voordat de verbinding
tot stand wordt gebracht.
Bij het ter beschikking stellen van deze faciliteit dient rekening te worden gehouden met de relevante
wetgeving betreffende de bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer.

2. Lijst van diensten en faciliteiten, bedoeld in artikel 9, lid 2 :
a ) Toegang tot antwoordnummerdiensten op communautaire schaal
Deze diensten, die bekend staan als antwoordnummers, groene nummers, gratis nummers, 0800
diensten enz., omvatten inkiesdiensten waarvoor de oproeper de gesprekskosten niet of slechts ten
dele betaalt.

b ) Gecombineerde verrekening (kiosk billing) op communautaire schaal

Gecombineerde verrekening is een faciliteit waarbij de kosten voor het gebruik van een dienst via het
netwerk van een telecommunicatieorganisatie worden gecombineerd met de gesprekskosten van het
netwerk (premium rate services, diensten met een bijzonder gesprekstarief).
c ) Doorschakeling van gesprekken op communautaire schaal
Doorschakeling van een reeds tot stand gekomen verbinding naar een derde, al dan niet in dezelfde
Lid-Staat .

d ) Automatische betaling van de gesprekskosten door de opgeroepene op communautaire schaal bij
gesprekken waarbij de oproeper en de opgeroepene zich binnen de Gemeenschap bevinden.
Voordat de verbinding tot stand wordt gebracht, stemt de opgeroepene op aanvraag van de oproeper
ermee in de gesprekskosten te betalen.

e ) Identificatie van de oproepende lijn op communautaire schaal
Aan de opgeroepene wordt het abonneenummer van de oproeper meegedeeld voordat de verbinding
tot stand wordt gebracht.
Bij het ter beschikking stellen van deze faciliteit dient rekening te worden gehouden met de relevante
wetgeving betreffende de bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer.
f) Toegang tot diensten via een telefonist in andere Lid-Staten
Gebruikers in een Lid-Staat hebben toegang tot de telefonist of een vergelijkbare hulpdienst in een
andere Lid-Staat.

g) Toegang tot de dienst inlichtingen in andere Lid-Staten
Gebruikers in een Lid-Staat hebben toegang tot de dienst inlichtingen in een andere Lid-Staat.
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II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN DE RAAD

van 10 juli 1995

betreffende een programma ter bevordering van de ontwikkeling en de distributie van
Europese audiovisuele werken ( Media II — Ontwikkeling en distributie ) ( 1996-2000 )
( 95/563/EG
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130, lid 3 ,
Gezien het voorstel van de Commissie ('),

Gezien het advies van het Europees Parlement ( 2 ),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

té O ,

( 1 ) Overwegende dat de Europese Raad op 10 en
11 december 1993 te Brussel kennis heeft genomen
van het Witboek over groei, concurrentievermogen
en werkgelegenheid als basis voor het optreden van
de Europese Unie en haar Lid-Staten; dat het Wit
boek berust op een op het algemeen concurrentie
vermogen als factor van groei en werkgelegenheid,
berustende benadering van de industriële ontwikke
ling en het volgens dit Witboek, in het bijzonder
hoofdstuk 5 C, noodzakelijk is, de vakbekwaam
heid aan de industriële en technologische verande
ringen aan te passen;

( 2 ) Overwegende dat de Europese Raad op 24 en
25 juni 1994 in Korfoe kennis heeft genomen van
het verslag van de „ Groep Bangemann" getiteld
„ Europa en de wereldwijde informatiemaatschappij
— Aanbevelingen aan de Europese Raad", waarin
met name aan de audiovisuele-programmaindustrie
inhoudelijk een strategisch belang wordt toege
kend;

(') PB nr. C 108 van 29. 4 . 1995 , blz. 8 .
(2 ) PB nr. C 166 van 3 . 7. 1995 , blz. 191 .
(■') PB nr. C 256 van 2 . 10 . 1995 , blz. 24 .

( 3 ) Overwegende dat de Raad „ Industrie/Telecommuni
catie" van 28 september 1994 de mededeling van
de Commissie van 19 juli 1994 , getiteld „ Europa
op weg naar de informatiemaatschappij : een actie
plan" gunstig heeft ontvangen, en de noodzaak
heeft beklemtoond, het concurrentievermogen van
de Europese audiovisuele industrie te verbeteren;
( 4 ) Overwegende dat de Raad op 17 juni 1994 kennis
heeft genomen van het Groenboek „ Strategische
opties voor de versterking van de audiovisuele
programmaindustrie ";
( 5 ) Overwegende dat de Commissie de vakkringen
heeft geraadpleegd over de in dit Groenboek uiteen
gezette opties, met name door van 30 juni tot 2 juli
1994 in Brussel een Europese conferentie over de
audiovisuele sector te houden; dat gebleken is dat
er duidelijk vraag is naar een versterkt programma
ter ondersteuning van de Europese audiovisuele
industrie, met name op het gebied van ontwikkeling
en distributie;

( 6 ) Overwegende dat het Europees Parlement op 6 mei
1994 ( 4 ) de problemen van de audiovisuele sector
na Richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 okto
ber 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de
Lid-Staten inzake de uitoefening van televisie
omroepactiviteiten ( s ) ( Televisie zonder grenzen ) in
het kader van de voorbereiding van de Europese
Conferentie over de audiovisuele sector heeft onder

zocht, en van mening was dat „ de in de discussie
over wijziging van het Media-programma vastge
stelde prioriteiten , dat wil zeggen de financierings
(4 ) PB nr . C 205 van 25 . 7 . 1994 , blz . 561 .
I 5 ) PB nr . L 298 van 17 . 10 . 1989 , blz . 23 .

Nr. L 321 /26

NL

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

30 . 12 . 95

mechanismen, produktievoorbereiding, distributie
en opleiding, de belangrijkste doelstellingen zijn die
nagestreefd moeten worden om systematische en
solide netwerken in het leven te roepen";

( 15 ) Overwegende dat, wil de audiovisuele-program
maindustrie concurrerend zijn, het gebruik van
nieuwe technologieën in het ontwikkelingsstadium
der programma 's noodzakelijk is;

( 7 ) Overwegende dat het Economisch en Sociaal Comi
té op 14 september 1994 een advies heeft uitge

( 16 ) Overwegende dat de distributievoorwaarden van
Europese filmwerken op met name de Europese
markt moeten worden verbeterd; dat de samenwer
king tussen distributeurs, exploitanten en producen
ten moet worden aangemoedigd en steun moet
worden verleend aan gezamenlijke initiatieven om
een gemeenschappelijk optreden voor een Europese
programmatie mogelijk te maken;

bracht over het Groenboek en van oordeel was dat

op Europese schaal opgezette programma 's zoals
Media een positieve invloed op de ontwikkeling van
structuren voor Europese programma's en produk
tiemiddelen zouden kunnen hebben;
( 8 ) Overwegende dat de Commissie een „ Actiepro
gramma ter bevordering van de ontwikkeling van
de audiovisuele industrie in Europa (Media ) ( 1991
1995 )", aangenomen bij Besluit 90/685/EEG van de
Raad van 21 december 1990 betreffende de tenuit

voerlegging van een actieprogramma ter bevorde
ring van de ontwikkeling van de audiovisuele indu
strie in Europa ( Media ) ( 1991-1995 ) ('), heeft uit
gevoerd, dat met name acties ter ondersteuning van
de ontwikkeling en de distributie van Europese
audiovisuele werken omvat;

( 9 ) Overwegende dat de Raad tijdens zijn vergadering
van 5 november 1993, na kennis te hebben geno
men van de mededeling van de Commissie van
23 juli 1993 betreffende het evaluatieverslag inzake
het Media-programma na twee jaar tenuitvoerleg
ging, van oordeel was dat moest worden bestudeerd
welke maatregelen nodig waren om het Media
II-programma na 1995 van start te doen gaan;
( 10 ) Overwegende dat de Europese Raad, op 9 en
10 december 1994 in Essen bijeen, de Commissie
heeft verzocht, voorstellen voor een nieuw Media
programma te doen;
( 11 ) Overwegende dat de Gemeenschap volgens arti
kel 128 , lid 4, van het Verdrag bij haar optreden
uit hoofde van andere bepalingen van ditzelfde
Verdrag met de culturele aspecten rekening houdt;
dat er dus voor moet worden gezorgd dat de
deelneming aan het programma de culturele ver
scheidenheid van Europa weerspiegelt;

( 12 ) Overwegende dat rekening moet worden gehouden
met de culturele aspecten van de audiovisuele sec
tor ;

( 13 ) Overwegende dat, rekening houdend met de in het
kader van het Miedia-programma opgedane erva
ring, voornamelijk vóór en na de produktie ( pre- en
postproduktie ) moet worden opgetreden; dat een
gunstig klimaat moet worden gecreëerd voor het
opstarten en ontwikkelen van bedrijven, met name
van het midden- en kleinbedrijf (MKB );

( 14 ) Overwegende dat de opkomst van een Europese
audiovisuele markt de ontwikkeling van Europese
werken eist, dat wil zeggen uit Lid-Staten van de
Unie afkomstige werken, zoals omschreven in arti
kel 6 van Richtlijn 89/552/EEG;
(') PB nr . L 380 van 31 . 12 . 1990, blz . 37 .

( 17 ) Overwegende dat de voorwaarden waaronder Euro

pese werken op met name de Europese markt op de
televisie worden uitgezonden, moeten worden ver
beterd en dat de samenwerking tussen radio-uitzen
ders en producenten moet worden aangemoedigd
en steun moet worden verleend aan gezamenlijke
initiatieven om een gemeenschappelijk optreden van
een Europese programmatie mogelijk te maken;
( 18 ) Overwegende dat de promotie en de toegang tot de
markt van een onafhankelijke Europese produktie
moeten worden vergemakkelijkt;

( 19 ) Overwegende dat het Europese audiovisuele erfgoed
moet worden opgewaardeerd en dat moet worden
tegemoetgekomen aan de behoeften van de markt
van programma's in deze sector;
( 20 ) Overwegende dat bij de ondersteuning van de ont
wikkeling en de distributie rekening moet worden
gehouden met structurele doelstellingen, zoals de
ontwikkeling van het potentieel in landen of regio 's
met een geringe audiovisuele produktiecapaciteit
en/of met een klein geografisch gebied en taalgebied
en/of de ontwikkeling van de zelfstandige produk
tiesector, en met name van het MKB;

( 21 ) Overwegende dat in dit besluit voor de gehele
looptijd van het programma een financieel referen
tiebedrag wordt opgenomen in de zin van punt 2
van de verklaring van het Europees Parlement, de
Raad en de Commissie van 6 maart 1995 , waarbij
de in het Verdrag vastgelegde bevoegdheden van de
begrotingsautoriteit onverlet worden gelaten;

( 22 ) Overwegende dat, met inachtneming van het subsi
diariteitsbeginsel, het optreden van de Gemeen
schap dat van de bevoegde instanties in de Lid
Staten moet ondersteunen en aanvullen;

( 23 ) Overwegende dat het dienstig zou zijn intensiever
door te gaan met de openstelling van dit pro
gramma voor deelneming door de geassocieerde
landen van Midden - en Oost-Europa ( LMOE ),
overeenkomstig de voorwaarden die voortvloeien
uit de met deze landen gesloten of nog te sluiten
aanvullende protocollen bij de associatieovereen
komsten betreffende de deelneming aan communau
taire programma's, alsmede voor deelneming door
Cyprus , Malta en de EVA-Staten die partij zijn bij
de EER-Overeenkomst, op basis van aanvullende
kredieten volgens dezelfde regels als die welke voor
de EVA-landen gelden en volgens met de betrokken
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landen overeen te komen procedures; dat het pro
gramma ook open zou moeten staan voor samen
werking met andere derde landen waarmee over
eenkomsten zijn gesloten die audiovisuele clausules
bevatten; dat de praktische uitvoering van deze
deelneming of samenwerking te gelegener tijd door
de betrokken partijen zou moeten worden gere
geld;

Nr. L 321/27

— te ijveren voor het binnen en buiten de Europese
Unie in circulatie brengen van Europese televisie
programma 's die een Europees en wereldwijd
publiek kunnen interesseren , door onafhankelijke
Europese producenten ertoe aan te moedigen bij
het produceren van die programma 's met Euro
pese zenders samen te werken ;
— de veeltaligheid van audiovisuele en cinematografi
sche werken actief ondersteunen;

( 24 ) Overwegende dat er communautaire steun moet
worden toegekend op basis van de a priori evalua
tie, een follow-up en een a posteriori evaluatie,

— de bevordering van Europese onafhankelijke pro
dukties en de toegang daarvan tot de markt verge
makkelijken door het instellen van promotiedien
sten en - acties .

BESLUIT:

De doelstellingen van het programma moeten bijdragen
tot :

Artikel 1

Bij dit besluit wordt voor het tijdvak van 1 januari 1996
tot en met 31 december 2000 een programma ter bevor
dering van de ontwikkeling en van de distributie binnen
en buiten de Unie van Europese audiovisuele werken
( hierna „ Programma" genoemd ) vastgesteld, dat erop is
gericht de Europese audiovisuele industrie te versterken .

— versterking; van de concurrentiekracht van de Euro
pese audiovisuele industrie op met name de Europese
markt door de ontwikkeling van projecten met een
werkelijk uitzendpotentieel te steunen ;
— eerbiediging van de Europese taalkundige en culturele
diversiteit;

— ontsluiting van het Europees audiovisueel erfgoed;
Artikel 2

De doelstellingen van het Programma zijn de volgende :
1 . In de sector ontwikkeling:

— ontwikkeling van het potentieel van landen of regio's
met een geringe audiovisuele produktiecapaciteit en/of
een beperkt geografisch gebied en taalgebied;
— de ontwikkeling van een onafhankelijke produktie- en
distributiesector en met name van het MKB .

— door middel van financiële en technische bijstand,
de ontwikkeling bevorderen van door bedrijven
ingediende en voor met name de Europese markt

bestemde produktieprojecten, de ontsluiting van
het audiovisuele erfgoed daarbij inbegrepen, een
gunstig klimaat creëren voor het opstarten en
ontwikkelen van bedrijven en de aansluiting ervan
op een netwerk aanmoedigen;
— de ontwikkeling bevorderen van produktieprojec
ten, de ontsluiting van het audiovisuele erfgoed
daarbij inbegrepen, waarbij een beroep wordt
gedaan op nieuwe technieken op het gebied van
creatie en op animatie, een gunstig klimaat creëren
voor het opstarten en ontwikkelen van bedrijven
en de aansluiting ervan op een netwerk aanmoedi

Artikel 3

De begunstigden van Gemeenschapssteun als bedoeld in
artikel 2 moeten een aanzienlijk deel van de financiering
voor hun rekening nemen. De communautaire financie
ring bedraagt niet meer dari 50% van de kosten .
Het financiële referentiebedrag voor de tenuitvoerlegging
van het programma in de in artikel 1 bedoelde periode
beloopt 265 miljoen ecu .
De begrotingsautoriteit kent de jaarlijkse kredieten toe
binnen de beperkingen van de financiële vooruitzichten .

gen .

film en video versterken door de aansluiting van
de Europese distributeurs op een netwerk te

Onverminderd de overeenkomsten en verdragen waarbij
de Gemeenschap partij is, moeten de voor dit programma
in aanmerking komende ondernemingen, hetzij recht
streeks, hetzij via een meerderheidsdeelneming, in het
bezit zijn van Lid-Staten en/of onderdanen van Lid

bevorderen en door hen aan te moedigen om in

Staten .

2 . In de sector uitzending en distributie :

— de Europese distributiestructuur op het gebied van

het produceren van Europees bioscoopfilms te
investeren ;

— ruimere transnationale uitzending van Europese

Artikel 4

films in de hand werken door stimulerende maat

regelen die hun distributie en programmering in
zalen ten goede komen, en de aansluiting van de
marktdeelnemers op een netwerk aanmoedigen;

De in het kader van het programma toegekende financiële
steun wordt verleend in de vorm van leningen, terug te
betalen voorschotten of subsidies, als omschreven in de
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bijlage. De terugbetalingen van de in het kader van het
programma toegekende bedragen, alsook die welke voort
komen uit acties in het kader van Media-programma
( 1991-1995 ), worden aangewend voor het Media II
programma .

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 uit voor een termijn van
twee maanden;

Artikel 5

De Commissie is verantwoordelijk voor de uitvoe

1.
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ring van het programma op de in de bijlage bepaalde
wijze.

Zij wordt hierin bijgestaan door een comité bestaande uit
twee vertegenwoordigers per Lid-Staat en voorgezeten
door de vertegenwoordiger van de Commissie.
2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité ter advies een ontwerp voor van de te nemen
maatregelen betreffende:

— de wijze van uitvoering van de in de bijlage bedoelde
acties;

— de inhoud van de uitnodigingen tot het indienen van
voorstellen, de vaststelling van de criteria en procedu
res voor de goedkeuring en de selectie van de projec
ten en de uiteindelijke keuze van de bemiddelende

— kan de Raad binnen de in de voorgaande alinea
genoemde termijn met een gekwalificeerde meerder
heid van stemmen een andersluitend besluit nemen .

4.
De Commissie kan het comité raadplegen over
iedere andere aangelegenheid in verband met de tenuit
voerlegging van het programma.
Het comité brengt advies uit binnen een termijn die de
voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van
de materie, zo nodig door middel van 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 .
De Commissie brengt het comité te gelegener tijd en
regelmatig op de hoogte van de in het kader van dit
programma toegekende financiële steun ( bedragen, duur,
uitsplitsing, begunstigden ).

organisaties;

— de kwesties die betrekking hebben op de jaarlijkse
interne uitsplitsing van het programma , onder meer
over de in de sector uitzending en distributie beoogde
acties;

— de wijze waarop de acties gevolgd en geëvalueerd
worden .

Artikel 6

Dit programma staat open voor deelneming door de
geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa
( LMOE) overeenkomstig de voorwaarden die zijn vast
gesteld in de met deze landen gesloten of nog te sluiten
aanvullende protocollen bij de associatieovereenkomsten
betreffende de deelneming aan communautaire pro
gramma 's .

Voorts legt hij het comité ter advies ook het onderzoek
voor van iedere communautaire toewijzing van meer dan
300 000 ecu per jaar voor ontwikkeling en van meer dan
500 000 ecu per jaar voor distributie. Deze drempel zal
door het comité in het licht van de opgedane ervaringen
kunnen worden herzien .

3 . Het comité brengt advies over dit ontwerp uit
binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar

gelang van de urgentie van de zaak. Het comité spreekt
zich uit met de meerderheid van stemmen die in arti

kel 148 , lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de
aanneming van besluiten van de Raad op voorstel van de
Commissie. Bij de stemmingen in het comité worden de
stemmen van de vertegenwoordigers van de Lid-Staten op
de in het voornoemde artikel vastgestelde wijze gewogen .
De voorzitter neemt niet aan de stemming deel .

De Commissie stelt de maatregelen vast die onmiddellijk
van toepassing zijn. Indien deze maatregelen echter niet in
overeenstemming zijn met het advies dat het comité heeft

Dit programma staat open voor deelneming door Cyprus,
Malta en de EVA-Staten die partij zijn bij de EER
Overeenkomst, op basis van aanvullende kredieten vol
gens dezelfde regels als die welke voor de EVA-landen
gelden en volgens met de betrokken landen overeen te
komen procedures.
Het staat ook open voor samenwerking met andere derde
landen waarmee associatie- of samenwerkingsovereen
komsten zijn gesloten die audiovisuele clausules bevat
ten .

De praktische uitvoering van deze deelneming of samen
werking zal te gelegener tijd door de betrokken partijen
worden geregeld .
Artikel 7

1.
De Commissie garandeert dat de bij dit besluit
voorgenomen acties worden onderworpen aan een beoor
deling vooraf, een follow-up en een evaluatie achteraf.

30 . 12 . 95
2.

I NL 1

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

De geselecteerde begunstigden rapporteren jaarlijks

aan de Commissie .

3 . Eens de projecten verwezenlijkt zijn, beoordeelt de
Commissie hoe de uitvoering ervan verlopen is en of er
een doorbraak is bereikt, om te bepalen of de oorspron
kelijk beoogde doelstellingen zijn verwezenlijkt.
4.

Binnen zes maanden na de eerste tweeëneenhalf

toepassingsjaren van het programma, legt de Commissie,
na het comité volgens de procedure van artikel 5, pun
ten 2 en 3 , te hebben geraadpleegd, aan het Europees
Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité
een evaluatieverslag voor over de bereikte resultaten, zo

nodig vergezeld van passende voorstellen.
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van het systeem bedoeld in punt 1.2.1 , onder b ), aan de
doelstellingen van het programma . Zij legt, volgens de
procedure van artikel 5 , punt 2 , aan het comité passende
voorstellen voor met betrekking tot het respectieve aan
deel van elk van beide systemen en toepassingsvoorschrif
ten voor de verdere duur van het programma .
5.
Aan het eind van het programma doet de Commis
sie aan het Europees Parlement, de Raad en het Econo
misch en Sociaal Comité een verslag toekomen omtrent
de tenuitvoerlegging en de resultaten van het pro
gramma .

Gedaan te Brussel, 10 juli 1995 .
Voor de Raad

In het kader van dit verslag toetst de Commissie de
resultaten van het systeem bedoeld in de bijlage,

De Voorzitter

punt 1.2.1 , onder a ), in vergelijking met de resultaten

P. SOLBES MIRA
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BIJLAGE

1.

TEN UITVOER TE LEGGEN ACTIES

De voorgestelde acties bestaan uit :

1.1 .

In de sector ontwikkeling

De voorwaarden op het gebied van de ontwikkeling ( preproduktie) van speelfilms, documentaire
films en tekenfilms met het oog op toegang tot de Europese en de internationale markt verbeteren,
met name :

— de ontwikkeling ondersteunen van door op een Europees en internationaal publiek gerichte
ondernemingen gepresenteerde speelfilms, documentaire films en tekenfilms ( bioscoop en televi
sie), door hulp ( engineering en/of financiële bijstand ) te bieden bij de scriptwriting ( workshops,
team van scenarioschrijvers ), het financieringsplan en het commercialiseringsplan; een gunstig
klimaat creëren voor het opstarten en ontwikkelen van bedrijven die gegroepeerde ontwikkelings
projecten presenteren , welke op met name de Europese markt kunnen doorbreken , en hun
aansluiting op een netwerk aanmoedigen;
— een gunstig klimaat creëren voor het opstarten en ontwikkeling van bedrijven in de sectoren
nieuwe technologieën en animatie die ontwikkelingsprojecten indienen met het oog op met name
de Europese markt en hun aansluiting op een netwerk bevorderen .
1.2 .

In de sector distributie/uitzending

1.2.1 . Distributie van film en video

Om de doelstellingen van artikel 2, punt 2, te verwezenlijken worden de volgende actielijnen
gevolgd :
a ) een regeling inzake terug te betalen steun door distributeurs van bioscoopfilms en video-uitgevers
van Europese cinematografische en audiovisuele werken .
Deze regeling heeft tot doel :
— te ijveren voor aansluiting op een netwerk van Europese distributeurs met gemeenschappelijke
strategieën op de Europese en de internationale markt;
— distributeurs in het bijzonder aan te moedigen om voor Europese films, ongeacht hun
produktiekosten, passende kosten voor promotie en distributie te maken;

— het op video uitbrengen en distribueren van Europese werken te bevorderen ;
— de veeltaligheid van Europese werken actief te bevorderen (nasynchroniseren, ondertitelen ,
veeltalige produktie );
b ) een steunregeling voor Europese distributeurs naar rata van het aantal bioscoopbezoeken voor
Europese films buiten hun nationaal grondgebied , met een maximumbedrag per film dat varieert
per land .
De zo gegenereerde steun mag door de distributeurs slechts worden gebruikt om te investeren
in :

— de produktie van Europese films met een distributiepotentieel op de met name Europese
markt;

— uitbrengkosten ( het maken van kopieën, nasynchronisatie, ondertiteling) en promotie- en
reclamekosten .

Tijdens het eerste toepassingsjaar van het programma brengt de Commissie verslag uit over de
mogelijke modaliteiten, de kosten en de weerslag van de onder b ) bedoelde regeling; zij legt dit
voor aan het comité volgens de procedure van artikel 5 , lid 2, teneinde te bepalen hoe de
regeling, die twee jaar het karakter van een proefproject heeft, operationeel kan worden
gemaakt.

In het kader van het in artikel 7, lid 4, bedoelde verslag vergelijkt de Commissie de resultaten

van de regelingen onder a ) en b) met de doelstellingen van het programma . Zij legt volgens de
procedure van artikel 5 , lid 2, passende voorstellen aan het comité voor over het aandeel van
elke regeling en de verdere toepassing ervan, waarbij zij toeziet op handhaving van een adequaat
evenwicht tussen de twee regelingen .
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De criteria voor het selecteren van de begunstigden kunnen voorschriften omvatten die projecten
naar gelang van het daarvoor beschikbare budget onderscheiden.

Speciale steun kan worden verleend aan films die van belang zijn voor de ontsluiting van de
Europese culturele diversiteit;
c ) een passende steun, toe te kennen volgens overeenkomstig de procedure van artikel 5 vast te
stellen regels, is tevens bedoeld om exploitanten aan te moedigen om, gedurende een minimium
periode , een aanzienlijk deel van de programmering in voor premières bestemde commerciële
zalen aan Europese films te wijden .

1.2.2 . Televisie-uitzending

— onafhankelijke producenten aanmoedigen om speelfilms, documentaires en tekenfilms tot stand
te brengen die de deelneming impliceren van ten minste twee zenders van verscheidene
Lid-Staten , die bij voorkeur tot verschillende taalgebieden behoren, en de distributie daarvan te
bevorderen ;

— de veeltaligheid van deze werken actief ondersteunen ( nasynchronisatie, ondertiteling, veeltalige
produktie ).

Keuze uit de gegadigden kan plaatsvinden aan de hand van een onderscheid naar categorie en
budget.

Bijzondere steun wordt verleend aan audiovisuele werken die van belang zijn voor de opwaardering
van de Europese culturele diversiteit.

1.2.3 . Promotie en markttoegang

De toegankelijkheid van de Europese en de internationale markt verbeteren voor onafhankelijke
producenten en distributeurs door het bevorderen , ondersteunen en met elkaar in contact brengen
van ondernemingen, met name in het kader van commerciële evenementen ( markten , beurzen ,
festivals en andere ontmoetingsforums) die op Europees en internationaal niveau worden georgani
seerd .

2.

UITVOERINGSPROCEDURE

2.1 .

Benadering

Voor de verwezenlijking van het programma zal de Commissie nauw samenwerken met de
Lid-Staten . Zij zal eveneens de betrokken partners raadplegen .
Zij zal erop toezien dat de deelneming van de vakmensen aan het programma in geografisch opzicht
evenwichtig is , en de culturele diversiteit van Europa weerspiegelt, en bijzondere aandacht besteden
aan de specifieke behoeften van landen met een geringe produktiecapaciteit en/of een beperkt
geografisch gebied en taalgebied en aan de ontwikkeling van een onafhankelijke produktie- en
distributiesector en met name van het MKB .

2.2 .

Financiering

2.2.1 . Communautaire bijdragen
De communautaire financiering zal niet meer dan 50% van de kosten van de voorgenomen acties

bedragen en zal worden toegekend in de vorm van terug te betalen voorschotten , leningen of
subsidies . De rest zal met name worden gebracht door partners uit de bedrijfstak .
De communautaire steun voor de veeltaligheid van werken zal in de vorm van subsidies worden
verleend .

2.2.2 . Beoordeling vooraf, follow-up en evaluatie achteraf

Alvorens de Commissie een verzoek om Gemeenschapssteun goedkeurt, onderwerpt zij het aan een

zorgvuldige beoordeling om na te gaan of het in overeenstemming is met dit besluit en met de
voorwaarden van de hierna volgende punten 2 en 3 .

Onverminderd artikel 3 van het besluit bedraagt de Gemeenschapssteun niet meer dan het voor een
project noodzakelijk geachte minimum .

De verzoeken om Gemeenschapssteun dienen in voorkomend geval te bestaan uit:

— een financieringsplan dat alle elementen van de financiering van de projecten opsomt, waaronder
de aan de Commissie gevraagde financiële steun ;
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— een voorlopig rooster van werkzaamheden ;

— alle andere nuttige informatie die de Commissie kan verlangen .
2.2.3 . Financiële bepalingen en financiële controle

De Commissie stelt de regels vast voor de vastleggingen en betalingen met betrekking tot de in
overeenstemming met dit besluit ondernomen acties, overeenkomstig de passende bepalingen van de
financiële regelgeving .
2.3 .

Uitvoering

De Commissie legt het programma ten uitvoer overeenkomstig de procedure van artikel 5 van dit
besluit .

2.3.1 . De Commissie zorgt ervoor dat zij bij de verwezenlijking van het programma , en in het bijzonder bij
de technische selectie van de projecten, de follow-up en de evaluatie van de in het kader van het
programma gesteunde projecten en de op aansluiting op een netwerk gerichte acties kan steunen op
erkende deskundigen uit de audiovisuele sector op de gebieden ontwikkeling en distributie.
Te dien einde kan de Commissie, zo nodig, gebruik maken van bemiddelende organisaties die haar,
op basis van hun professionele expertise, op technisch vlak zullen bijstaan en voorstellen zullen doen
voor de keuze van begunstigden, onverminderd andere selectiemethoden . Deze organisaties zullen na
een uitnodiging tot het indienen van voorstellen en overeenkomstig de in artikel 5, punt 2,
omschreven procedure, worden uitgekozen.

De Commissie zorgt voor de definitieve selectie van de begunstigden van financiering uit het
programma, in het kader van de bepalingen van artikel 5, punt 2 .
2.3.2. Voorts organiseren de Commissie en de Lid-Staten de wederzijdse uitwisseling van nuttige informatie
voor de uitvoering van het programma en nemen zij de nodige maatregelen, met name via
voortzetting van de activiteiten van de Media-desks, om voor de promotie van het programma te
zorgen, een zo groot mogelijk aantal vakmensen tot deelneming aan de acties te stimuleren, en
voortdurende ruggespraak met de verschillende steun verlenende instanties van de Lid-Staten te
garanderen, zodat de acties van dit programma aansluiten bij de nationale steunmaatregelen .
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BESLUIT VAN DE RAAD

van 22 december 1995

betreffende de tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen van de
Europese audiovisuele-programma-industrie (MEDIA II — Opleiding)
( 95/564/EG)
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

waarin het nauwe verband tussen de vooruitzichten

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 127, lid 4,

inzake de ontwikkeling van technologieën, produk
ten, programma 's (met name audiovisuele pro
gramma's ) en verwante diensten en netten wordt

Gezien het voorstel van de Commissie ('),

aangetoond, en wordt gewezen op de noodzaak om
het opleidingsniveau van de ingezette mensen te
verhogen teneinde het concurrentievermogen van de

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comi

Europese industrie te garanderen;

té (-),

Overeenkomstig de procedure van artikel 189 C van het
Verdrag (*),
1 . Overwegende dat de Europese Raad op 10 en 11 de
cember 1993 te Brussel kennis heeft genomen van
het Witboek over groei, concurrentievermogen en
werkgelegenheid als basis voor het optreden van de
Europese Unie en haar Lid-Staten; dat het Witboek
berust op een op het algemeen concurrentievermo
gen als factor van groei en werkgelegenheid, berus
tende benadering van de industriële ontwikkeling en
het volgens dit Witboek, in het bijzonder hoofd
stuk 7, noodzaak is, de vakbekwaamheid aan de
industriële en technologische veranderingen aan te
passen ;

2 . Overwegende dat de Europese Raad op 24 en
25 juni in 1994 in Korfoe kennis heeft genomen van
het verslag van de „ Groep Bangemann " getiteld
„ Europa en de wereldwijde informatiemaatschappij
— Aanbevelingen aan de Europese Raad", waarin
met name aan de audiovisuele-programma-industrie
inhoudelijk een strategisch belang wordt toegekend;
3 . Overwegende dat de Raad „ Industrie/Telecommuni
catie" van 28 september 1994, positief heeft gerea
geerd op de mededeling van de Commissie van
19 juli 1994 met als titel „ Europa op weg naar de
informatiemaatschappij : een actieplan", en de nood
zaak heeft beklemtoond om het concurrentievermo

gen van de Europese audiovisuele industrie te verbe

5 . Overwegende dat de Raad op 17 juni 1994 kennis
heeft genomen van het Groenboek „ Strategische
opties voor de versterking van de audiovisuele
programma-industrie";

6 . Overwegende dat de Commissie de beroepsbeoefe
naars uit de sector heeft geraadpleegd over de in dit
Groenboek uiteengezette opties, met name door van
30 juni tot 2 juli 1994 in Brussel een Europese
conferentie over de audiovisuele sector te houden;
dat uit deze raadpleging naar voren is gekomen dat
er grote behoefte bestaat aan een versterkt pro
gramma ter ondersteuning van de Europese audiovi
suele industrie, met name op het gebied van oplei
ding;
7. Overwegende dat het Europees Parlement in zijn
resolutie van 6 mei 1994 ( 4 ) de problemen van de
audiovisuele sector na Richtlijn 89/552/EEG van de
Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie

van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepa
lingen in de Lid-Staten inzake de uitoefening van
televisie-omroepactiviteiten ( 5 )
(Televisie zonder
grenzen ) in het kader van de voorbereiding van de
Europese Conferentie over de audiovisuele sector
heeft onderzocht, en van mening was dat „ de in de
discussie over wijziging van het MEDIA-programma
vastgestelde prioriteiten, dat wil zeggen de financie
ringsmechanismen, produktievoorbereiding, distribu
tie en opleiding, de belangrijkste doelstellingen zijn
die nagestreefd moeten worden om systematische en
solide netwerken in het leven te roepen";

(') PB nr. C 108 van 29. 4. 1995 , blz. 4.
(2 ) PB nr. C 256 van 2. 10. 1995 , blz. 24.

8 . Overwegende dat het Economisch en Sociaal Comité
op 14 september 1994 advies heeft uitgebracht over
het Groenboek betreffende „ Strategische opties voor
de versterking van de audiovisuele-programma
industrie", en van oordeel was dat op Europese
schaal opgezette programma 's zoals MEDIA een
positieve invloed op de ontwikkeling van structuren
voor Europese programma 's en produktiemiddelen
zouden kunnen hebben;

(■') Advies van het Europees Parlement van 16 juni 1995 ( PB nr .
C 166 van 3 . 7 . 1995 , blz . 200 ), gemeenschappelijk stand

9 . Overwegende dat de Commissie een „ Actiepro

teren ;

4 . Overwegende dat de Raad kennis heeft genomen van
de mededeling van de Commissie van 1 september
1994 „ Een beleid inzake het concurrentievermogen

van

de

Europese

Unie

op

industriegebied ",

punt van de Raad van 10 juli 1995 ( PB nr. C 281 van
25 . 10. 1995 , blz . 1 ), beslissing van het Europees Parlement
van 15 november 1995 ( nog niet verschenen in het Publika
tieblad ).

gramma ter bevordering van de ontwikkeling van
(4 ) PB nr . C 205 van 25 . 7. 1994, blz . 561 .
(5 ) PB nr . L 298 van 17 . 10 . 1989 , blz . 23 .
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de audiovisuele industrie in Europa ( MEDIA ) ( 1991
1995 )", aangenomen bij Besluit 90/685/EEG van de
Raad van 21 december 1990 betreffende de tenuit

voerlegging van een actieprogramma ter bevordering
van de ontwikkeling van de audiovisuele industrie in
Europa (MEDIA) ( 1991-1995 ) ( 1 ), heeft uitgevoerd,
dat met name acties ter ondersteuning van de ont
wikkeling en de distributie van Europese audiovi
suele werken omvat;

10 . Overwegende dat de Raad tijdens zijn zitting van
5 november 1993, na kennis te hebben genomen van
de mededeling van de Commissie van 23 juli 1993
betreffende het evaluatieverslag inzake het MEDIA
programma na twee jaar tenuitvoerlegging, van oor
deel was dat moest worden nagegaan welke maatre
gelen nodig waren om het programma MEDIA II na
1995 van start te doen gaan ;
11 . Overwegende dat de Europese Raad , op 9 en 10 de
cember 1994 in Essen bijeen, de Commissie heeft
verzocht om voorstellen voor een nieuw MEDIA

programma te doen;
12 . Overwegende dat de Raad op 6 december 1994
Besluit 94/819/EG ( 2) tot vaststelling van een actie
programma „ Leonardo da Vinei " voor de ontwikke
ling van een beleid van de Europese Gemeenschap
inzake beroepsopleiding heeft aangenomen ; dat in
artikel 8 , lid 1 , van dit besluit is bepaald dat de
Commissie toeziet op de algehele samenhang tussen
het programma Leonardo da Vinei en de andere
communautaire maatregelen inzake beroepsoplei
ding;
13 . Overwegende dat voor een passende coördinatie met
de beroepsopleidingsacties in het kader van de doel
stellingen van de Europese Structuurfondsen moet
worden gezorgd;
14 . Overwegende dat de Gemeenschap volgens arti
kel 128 , lid 4, van het Verdrag bij haar optreden uit
hoofde van andere bepalingen van ditzelfde Verdrag
met de culturele aspecten rekening houdt, en dat
ervoor moet worden gezorgd dat de deelneming aan
het Programma de culturele verscheidenheid van
Europa weerspiegelt;

15 . Overwegende dat rekening moet worden gehouden
met de culturele aspecten van de audiovisuele sec
tor;

16 . Overwegende dat het ontstaan van een Europese
audiovisuele markt op de nieuwe dimensie van de
markt afgestemde vakkennis vereist, met name
inzake het economische en commerciële beheer in de

audiovisuele sector en het gebruik van nieuwe tech
nologieën bij het ontwerpen, de ontwikkeling, de

produktie en de verspreiding van programma 's;
17. Overwegende dat de vakmensen bekwaamheden
moeten worden bijgebracht, waardoor zij een zo
goed mogelijk gebruik van de dimensie van de met
name Europese markt kunnen maken, en dat zij
moeten

worden

aangezet

tot

(') PB nr. L 380 van 31 . 12. 1990, blz. 37.
(2 ) PB nr. L 340 van 29. 12. 1994, blz. 8 .

ontwikkeling,
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van projecten die in de behoeften van deze markt
voorzien ;

18 . Overwegende dat het Europees audiovisueel erfgoed
beter dient te worden benut en dat moet worden
beantwoord aan de behoeften van de markt voor

programma 's op dit gebied;

19 . Overwegende dat de basisopleiding van de vakmen
sen een onontbeerlijke vorming op economisch en
op technologisch gebied moet inhouden, en dat de
snelle ontwikkeling op deze gebieden acties inzake
voortgezette beroepsopleiding in het bijzonder nood
zakelijk maakt;
20 . Overwegende dat de vorming van netten van
beroepsopleidingscentra moet worden aangemoedigd
om de uitwisseling van know-how en de totstand
brenging van opleidingsmodules op Europees vlak te
vergemakkelijken ;
21 . Overwegende dat bij de ondersteuning van de
beroepsopleiding rekening moet worden gehouden
met structurele doelstellingen, zoals de ontwikkeling
van een creatief en produktief potentieel in landen of
regio's met een geringe audiovisuele-produktiecapa
citeit en/of met een klein geografisch gebied en
taalgebied , en/of de ontwikkeling van de zelfstandige
produktiesector, en met name van het midden - en
kleinbedrijf ( MKB );

22 . Overwegende dat gelijkheid van kansen een basisbe
ginsel is van het beleid van de Europese Unie waar
mee rekening moet worden gehouden bij de uitvoe
ring van het programma;
23 . Overwegende dat er voor de gehele looptijd van het
programma een referentiebedrag, in de zin van
punt 2 van de verklaring van het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie van 6 maart 1995 ,
is opgenomen in het onderhavige besluit, zonder dat
daardoor wordt geraakt aan de bij het Verdrag
vastgelegde bevoegdheden van de begrotingsautori
teit;

24 . Overwegende dat, met inachtneming van het subsi
diariteitsbeginsel, het optreden van de Gemeenschap
dat van de bevoegde instanties van de Lid-Staten
moet ondersteunen en aanvullen;

25 . Overwegende dat de door dit programma ontwik
kelde maatregelen alle gericht zijn op transnationale
samenwerking die aan de in de Lid-Staten of de
door de opleiders ontwikkelde acties een toege
voegde waarde verleent, zulks met inachtneming van
dat subsidiariteitsbeginsel ;
26 . Overwegende dat het MEDIA-programma nog meer
dan nu al het geval is moet worden opengesteld voor
deelname van de geassocieerde landen van Midden
en Oost-Europa ( LMOE ) op de voorwaarden die
voortvloeien uit de met deze landen gesloten dan wel
te sluiten aanvullende protocollen bij de associatie
overeenkomsten betreffende de deelname aan com

munautaire programma 's, en voor deelname van

Cyprus en Malta en van de EVA-landen die partij
zijn bij de EER-Overeenkomst op basis van aanvul
lende kredieten volgens dezelfde regels als die welke
voor de EVA-landen gelden en volgens met de
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betrokken landen overeen te komen procedures; dat
het programma tevens moet worden opengesteld
voor samenwerking met andere derde landen waar
mee overeenkomsten zijn gesloten die audiovisuele
bepalingen bevatten ; dat de praktische voorwaarden
voor deze deelname of samenwerking te zijner tijd in
onderling overleg tussen de betrokken partijen moe
ten worden vastgelegd;
27. Overwegende dat het wenselijk is de in het pro
gramma bedoelde activiteiten te coördineren met die
van internationale organisaties , zoals de Raad van
Europa ;

28 . Overwegende dat er communautaire steun moet
worden toegekend op basis van de a priori evaluatie,
een follow-up en een a posteriori evaluatie,
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het audiovisueel erfgoed ) en gemeenschappelijke
bedrijfspraktijken te ondersteunen, wordt bij deze
doelstelling rekening gehouden met de transnatio
nale dimensie .

2.

Bevorderen van de samenwerking en de uitwisseling
van „ know-how" door de totstandbrenging van net
werken tussen de bij de opleiding betrokken part
ners: opleidingsinstellingen, beroepssector en onder
nemingen en door de bevordering van de opleiding
van opleiders .

Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken moet bij
zondere aandacht worden geschonken aan de specifieke
behoeften van de landen of regio's met een geringe
produktiecapaciteit en/of een beperkt geografisch of taal
gebied , alsmede aan de ontwikkeling van een zelfstandige
Europese produktie- en distributiesector en met name het
MKB .

BESLUIT:

Artikel 2

Bij dit besluit wordt voor het tijdvak van 1 januari 1996
tot en met 31 december 2000 een beroepsopleidingsprog
ramma (hierna „ programma" genoemd ) vastgesteld . Dit
programma is erop gericht om, ter ondersteuning en
aanvulling van de activiteiten van de Lid-Staten, met
uitsluiting van harmonisatie van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten, en volle
dige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de
Lid-Staten voor de inhoud en de opzet van de beroepsop
leiding en de culturele verscheidenheid van de landen en
de regio's, de vakmensen van de Europese audiovisuele
industrie de nodige bekwaamheden bij te brengen om de
Europese dimensie van de markt en de nieuwe technolo
gieën ten volle te kunnen benutten.
Artikel 2

Artikel 3

De begunstigden van Gemeenschapssteun die aan de
uitvoering van de in de bijlage beschreven acties deelne
men moeten een aanzienlijk deel van de financiering voor
hun rekening nemen ( ten minste 50% ). In naar behoren
gemotiveerde uitzonderingsgevallen kan dit percentage
worden verlaagd tot 25% .
De communautaire financiering hangt af van de kosten
en de aard van elk van de overwogen acties .

Het financiële referentiebedrag voor de tenuitvoerlegging
van het programma in de in artikel 1 bedoelde periode
beloopt 45 miljoen ecu .
De begrotingsautoriteit kent de jaarlijkse kredieten toe
binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten .

Binnen de in artikel 1 beschreven context zijn de doelstel

lingen van het programma :
1.

Artikel 4

Voorzien in de behoeften van de industrie en stimu

leren van het concurrentievermogen ervan, door ver

betering van de initiële beroepsopleiding en in het
bijzonder van de bijscholing van de vakmensen in de
audiovisuele sector om hun de nodige kennis en
bekwaamheden bij te brengen om rekening te hou
den met de Europese markt en de overige markten ,
met name op het gebied van :

1 . De Commissie legt het programma ten uitvoer vol
gens de in de bijlage vastgestelde regels .
Zij wordt hierin bijgestaan door een comité bestaande uit
twee vertegenwoordigers van iedere Lid-Staat en voorge
zeten door de vertegenwoordiger van de Commissie.

— het economisch en commercieel beheer, met inbe

grip van de rechtsregels,

—- het gebruik en de ontwikkeling van nieuwe tech
nologieën voor de produktie van audiovisuele
programma's met een grote toegevoegde com
merciële en artistieke waarde, als aanvulling op

een scholing in de basistechnieken op het gebied

2.
De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité, voor advies, een ontwerp voor van de te nemen
maatregelen betreffende :

— de regels voor de uitvoering van de in de bijlage
bedoelde acties;

van beeld en geluid ,
— technieken voor het schrijven van scenario's.

Door de ontwikkeling van de ondernemingen en de
projecten (nieuwe programma's of valorisatie van

— de inhoud van de oproepen om voorstellen in te
dienen , de vaststelling van de criteria en procedures
voor de keuze van de begunstigden , alsmede de defini
tieve selectie van de intermediaire organisaties;

Nr. L 321 /36

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

— de vraagstukken betreffende de jaarlijkse interne uit
splitsing van het programma;

— de wijze waarop deze acties gevolgd en geëvalueerd
moeten worden .
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( LMOE) onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de
met die landen gesloten of te sluiten protocollen bij de
associatieovereenkomsten inzake de deelneming aan
Gemeenschapsprogramma's .

Voorts legt hij het comité, voor advies, alle communau
taire toewijzingen voor waarmee meer dan 200 000 ecu
per jaar gemoeid is; het comité kan die drempel in het
licht van de ervaring herzien.

Dit programma staat open voor deelneming van Cyprus,
Malta en EVA-Staten clie partij zijn bij de EER-Overeen
komst, op basis van aanvullende kredieten die volgens de
voor de EVA-Staten geldende regels, overeenkomstig de
met die landen overeen te komen procedures worden

3 . Het comité brengt advies over dit ontwerp uit
binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar
gelang van de urgentie van de zaak . Het comité spreekt

verstrekt .

zich uit met de meerderheid van stemmen die in arti

kel 148 , lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de
aanneming van besluiten die de Raad op voorstel van de
Commissie dient te nemen . Voor de stemmingen in het
comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers
van de Lid-Staten op de in het voornoemde artikel
vastgestelde wijze gewogen . De voorzitter neemt niet aan
de stemming deel .

Het staat eveneens open voor samenwerking met andere
derde landen die samenwerkingsovereenkomsten met

audiovisuele clausules hebben gesloten.

De praktische regels met betrekking tot die deelneming of
samenwerking worden te gepasten tijde vastgesteld door
de betrokken partijen.

Artikel 6

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:

1.
De Commissie zorgt voor a priori evaluatie, follow
up en a posteriori evaluatie van de acties die onder dit

— stelt de Commissie de toepassing van de maatregelen
waartoe zij heeft besloten uit voor een termijn van
twee maanden;

2.
De geselecteerde begunstigden brengen jaarlijks
schriftelijk verslag uit bij de Commissie .

— kan de Raad binnen de in de voorgaande alinea
genoemde termijn met een gekwalificeerde meerder

3.
Nadat de projecten uitgevoerd zijn, evalueert de
Commissie de wijze waarop dit is gebeurd en de gevolgen
ervan, om na te gaan of de oorspronkelijke doelstellingen

heid van stemmen een andersluidend besluit nemen .

besluit vallen .

zijn bereikt.

4.
De Commissie kan het comité raadplegen over
iedere aangelegenheid in verband met de uitvoering van
dit programma.
Het comité brengt advies uit binnen een termijn die de
voorzitter kan bepalen naar gelang van de urgentie van
de materie; zo nodig spreekt het comité zich uit door
middel van 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.

De vertegenwoordiger van de Commissie stelt het comité
tijdig en regelmatig in kennis van de financiële steun die
in het kader van dit programma wordt toegekend ( bedra
gen, duur, verdeling, ontvangers van de steun).
Artikel 5

Dit programma staat open voor deelneming van de
geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa

4.

Binnen zes maanden na de eerste twee en een half

jaar waarin het programma is toegepast, legt de Commis
sie, na het comité volgens de procedure van artikel 4,
leden 2 en 3 , te hebben geraadpleegd, aan het Europees
Parlement, de Raad en het Eonomisch en Sociaal Comité

een verslag voor waarvan de bereikte resultaten worden
geëvalueerd; dit verslag gaat eventueel vergezeld van
maatregelen ter aanpassing van het programma .
In dit verslag wordt vooral ingegaan op de met de
financiële steun van de Gemeenschap verwezenlijkte
meerwaarde en de sociaal-economische gevolgen .
5.
Aan het eind van het programma doet de Commis
sie aan het Europees Parlement, de Raad en het Econo
misch en Sociaal Comité een verslag omtrent de uitvoe
ring en de resultaten van het programma toekomen .

Gedaan te Brussel, 22 december 1995 .
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ATIENZA SERNA
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BIJLAGE

1.

UIT TE VOEREN ACTIES

Het Programma moet, ter ondersteuning en aanvulling van de acties van de Lid-Staten, vakmensen in
staat stellen zich aan de dimensie van met name Europese audiovisuele markt aan te passen. Hiertoe
worden maatregelen genomen ter bevordering van opleidingen inzake economisch en commercieel
beheer, recht en nieuwe technologieën (ook voor het behoud en de opwaardering van het Europese
bezit aan films en audiovisueel materiaal ).

De voorgestelde acties betreffen de initiële beroepsopleiding en in het bijzonder de bijscholing.
1.1 .

Opleiding inzake economisch en commercieel beheer
Deze opleiding strekt tot ontwikkeling van het vermogen van de vakmensen om de Europese
dimensie te begrijpen en te gebruiken in de sectoren ontwikkeling, produktie en distributie/
uitzending van audiovisuele programma's.

De voorgestelde acties bestaan in:
— het bevorderen van de uitwerking en de bijwerking van de modules voor opleiding inzake beheer,
ter aanvulling van de activiteiten van de Lid-Staten:

— het aanmoedigen van de opening van deze modules in de opleidingsactiviteiten die worden
ontplooid door opleidingscentra, door de beroepssector en door ondernemingen;
— het in een netwerk samenbrengen van de opleidingsacties, het vergemakkelijken van uitwisselin
gen van studenten en vakmensen door toekenning van beurzen, door het organiseren van stages
in ondernemingen die in andere Lid-Staten gevestigd zijn , en door bij te dragen tot de opleiding
van de opleiders, en met name het afstandsonderwijs, met stimulering van uitwisselingen en

partnerschappen met landen en regio's met een geringe audiovisuele produktiecapaciteit en/of met
een klein geografisch en taalgebied .
1.2.

Opleiding voor nieuwe technologieën

Deze opleiding beoogt het vermogen van de vakmensen te ontwikkelen, om gebruik te maken van
geavanceerde scheppende technieken, met name op de gebieden animatie, infografie, multimedia en
interactiviteit .

De voorgestelde acties bestaan in :

— het bevorderen van de uitwerking en de bijwerking van de modules voor opleidingen op het
gebied van de nieuwe technologieën in de audiovisuele sector, ter aanvulling van de activiteiten
van de Lid-Staten;

— het aanmoedigen van de opneming van deze modules in de opleidingsactiviteiten van opleidings
centra, de beroepssector en de ondernemingen;

— het in een netwerk samenbrengen van de opleidingsacties, het vergemakkelijken van uitwisseling
van opleiders en studenten/vakmensen door toekenning van beurzen, door het organiseren van
stages in ondernemingen in andere Lid-Staten en door bij te dragen tot de opleiding van de
opleiders en met name het afstandsonderwijs, met stimulering van uitwisselingen en partner
schappen met landen met een geringe produktiecapaciteit en/of met een beperkt geografisch en
taalgebied.

2.

UITVOERINGSPROCEDURE

2.1 .

Benadering

Voor de uitvoering van het programma zal de Commissie nauw samenwerken met de Lid-Staten.
Ook zal zij overleg plegen met de betrokken partners. Zij zal erop toezien dat de deelneming van de
vakmensen aan het programma de culturele verscheidenheid van Europa op evenwichtige wijze
weerspiegelt.

De Commissie zal de samenwerking van opleidingscentra, beroepssector en ondernemingen met de
ontwerpers van modules vanaf het beginstadium aanmoedigen.

Zij zal de opvang van stagiaires, met name uit landen en regio's met een geringe produktiecapaciteit
en/of een beperkt geografisch en taalgebied, vergemakkelijken.
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Communautaire bijdrage

De door de Gemeenschap verstrekte bijdragen dienen om het werk van de nationale partners ter
aanvulling van de bestaande opleidingen met modules op het gebied van beheer en nieuwe
technologieën te steunen.
De communautaire bijdrage tot 50% (of maximaal 75% in naar behoren gemotiveerde uitzonde
ringsgevallen) van de totale opleidingskosten hoort thuis in het kader van een gemeenschappelijke
financiering met partners uit de overheidssector of/en uit het bedrijfsleven .
De procedure van artikel 4 wordt gebruikt ter vaststelling van :

— de toewijzing van de financiële middelen voor elk in de punten 1.1 en 1.2 van de bijlage bedoeld
actietype; en

— de communautaire bijdrage in de kosten van de verschillende projecten die zijn geselecteerd op
grond van verzoeken tot het indienen van voorstellen.
De ontwerpers van modules en de opleidingscentra die deze in hun leerstof opnemen, worden door
middel van inschrijvingen geselecteerd .
2.3 .

Uitvoering

De Commissie voert het programma uit volgens de procedure van artikel 4 .
2.3.1 . De Commissie zorgt ervoor dat zij bij de verwezenlijking van deze programma 's , en in het bijzonder
de technische selectie van de projecten, de follow-up en de evaluatie van de in het kader van het
programma gesteunde projecten, wordt bijgestaan door erkende deskundigen uit de audiovisuele
sector op het gebied van de beroepsopleiding.

Daartoe kan zij een beroep doen op intermediaire organisaties die haar, op basis van hun
beroepskennis, technische bijstand verlenen en voorstellen doen voor de keuze der begunstigden,
onverminderd andere selectiecriteria . Deze organisaties worden gekozen nadat een oproep om
voorstellen is gedaan en na de in artikel 4, lid 2, bedoelde periode .
De Commissie zorgt in het kader van de bepalingen van artikel 4, lid 2, voor de definitieve selectie
van degenen die financieringssteun uit het programma verkrijgen.
Voorts organiseren de Commissie en de Lid-Staten een wederzijdse uitwisseling van informatie die
nuttig is voor de uitvoering van het programma en treffen zij de nodige maatregelen, met name via
verdere activiteiten van de MEDIA-desks, om bekendheid te geven aan het programma, een zo groot
mogelijke deelneming van vakmensen aan de acties ervan te stimuleren, en te zorgen voor
permanente wisselwerking met de ondersteunende instellingen in de Lid-Staten, zodat de acties in het
kader van dit programma en de nationale ondersteuningsmaatregelen elkaar aanvullen.
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