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I

(Meddelanden)

RÅDET

GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 32/96
antagen av rådet den 3 juni 1996

inför antagandet av Europaparlamentet och rådets direktiv 96/. . ./EG av den . . . om utstatio
nering av arbetstagare i samband med tillhandhållande av tjänster
( 96/C 220/01 )

EUROPAPARLAMENTET

OCH

EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artiklarna 57.2 och 66 i
detta,

med beaktande av kommissionens förslag (*),
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

territorium än den stat inom vilkens territorium de

vanligtvis fullgör sitt arbete.
4 . Tillhandahållandet av tjänster kan antingen bestå i
arbete som utförs av ett företag för egen räkning
och under egen ledning, i enlighet med ett avtal som
har slutits mellan detta företag och mottagaren av
de tillhandahållna tjänsterna, eller av att arbetsta
gare ställs till förfogande för ett företag i enlighet
med ett offentligt eller privaträttsligt kontrakt.

yttrande ( 2 ),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna
förfarandet ( 3 ), och

5 . Att främja tillhandahållandet av tjänster över grän
serna kräver lojal konkurrens och åtgärder som
garanterar att arbetstagarnas rättigheter respekte
ras .

med beaktande av följande:

1 . Enligt artikel 3 c i fördraget utgör avskaffandet av
hindren för fri rörlighet för personer och tjänster
mellan medlemsstaterna ett v gemenskapens mål.
2 . Vad gäller tillhandahållandet av tjänster är alla
begränsningar som grundar sig på nationalitet eller
hemvist förbjudna enigt fördraget efter övergångsti
dens slut .

3.

Genomförandet av den inre marknaden medför en

dynamisk miljö för att tillhandahålla tjänster över
gränserna, genom att det lockar ett växande antal
företag att utståtionerna arbetstagare för att tillfäl
ligt uttföra arbete inom en annan medlemsstats
(>) EGT nr C 72 , 15.3.1993 , s . 78 .
(2 ) EGT nr C 49 , 24.2.1992 , s . 41 .

( 3 ) Yttrande et avgivet av Europaparlamentet den 12 februari
1993 ( EGT nr C 72, 15.3.1993 , s . 85 ), rådets gemensamma
ståndpunkt av den . . . ( ännu ej offentliggjord i EGT) och
Europaparlamentets beslut av den . . . (ännu ej offentliggjort i
EGT).

6 . Ett anställningsförhållande över gränserna ger upp
hov till problem beträffande vilken lag som skall
tillämpas på detta anställningsförhållande och i par
ternas

interesse

bör

det

fastställas

arbets-

och

anställningsvillkor, vilka skall tillämpas på det
avsedda anställningsförhållandet.

7. Romkonventionen av den 19 juni 1980 om tillämp
lig lag på avtalsförpliktelser (4 ), vilken antagits av
tolv medlemsstater, trädde i kraft den 1 april 1991 i
en majoritet av medlemsstaterna .

8 . I artikel 3 i den konventionen anges som en allmän
regel att parterna fritt får välja vilken lag som skall
tillämpas . Om inget val gjorts regleras avtalet enligt
artikel 6.2 av lagen i det land där arbetstagaren vid
fullgörandet av avtalet vanligtivs utför sitt arbete,
även om han tillfälligt är utstationerad i ett annat
land eller, om arbetstagaren inte vanligtvis utför sitt
arbete i ett och samma land, av lagen i det land där
(4 ) EGT nr L 266 , 9.10.1980, s . 1 .
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företaget som har anställt honom är beläget, om det
inte framgår av de samlade omständigheterna att
anställningsavtalet har närmare anknytning till ett
annat land, i vilket fall lagen i detta land skall
tillämpas.
9 . Enligt artikel 6.1 i konventionen får inte parternas
val av tillämplig lag medföra att arbetstagaren berö
vas det skydd som garanteras genom de tvingande
bestämmelserna i den lag som enligt punkt 2 skall
tillämpas om inget val gjorts .
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gar per år bör dessutom säkerställas. Om utstatio
neringen inte varar längre än en månad får medlems
staterna på vissa villkor göra undantag från bestäm
melserna om minimilön eller ange möjligheten till
undantag genom kollektivavtal . Om det arbete som
skall utföras är av ringa omfattning får medlemssta
terna göra undantag från bestämmelserna om mini
milön och minsta antal betalda semesterdagar per
år .

17. De tvingande regler för minimiskydd som gäller i
värdlandet bör inte hindra att arbets - och anställ

10 . I artikel 7 i konventionen anges att de obligatoriska
reglerna i en annan lag, särskilt lagen i den med
lemsstat inom vars territorium arbetstagaren tillfäl
ligt är utstationerad, på vissa villkor kan gälla
samtidigt som den lag som har förklarats vara
tillämplig.

11 . I enlighet med principen om företräde för gemen
skapslagstiftningen som anges i artikel 20 i konven
tionen, inverkar konventionen inte på tillämpningen
av bestämmelser som på särskilda områden faststäl
ler hur lagvalsfrågor som rör avtalsförpliktelser skall
lösas och som har tagits med eller kommer att tas
med i rättsakter från Europeiska gemenskapernas
institutioner eller i nationell lagstiftning som har
harmoniserats vid genomförandet av sådana rättsak
ter .

12 . Gemenskapsrätten hindrar inte medlemsstaterna från
att utvidga tillämpningsområdet för sin lagstiftning
eller för kollektivavtal som har ingåtts mellan
arbetsmarknadens parter, till att omfatta alla perso
ner som utför avlönat arbete, också tillfälligt, på
deras territorium, även om arbetsgivaren är etable
rad i en annan medlemsstat. Gemenskapsrätten för
bjuder inte medlemsstaterna att med lämpliga medel
garantera att dessa regler följs .
13 . Medlemsstaternas lagstiftning bör samordnas så att
det kan fastställas en kärna av tvingande regler för
minimiskydd, vilka skall följas i värdlandet av de
arbetsgivare som utstationerar arbetstagare för till
fälligt arbete på den medlemsstats territorium där
tjänsterna tillhandahålls . En sådan samordning kan
säkerställas endast med hjälp av gemenskapsrätten.

14 . Den som tillhandahåller tjänsterna bör följa en
" hård kärna " av tydligt definierade skyddsregler,
oavsett hur länge arbetstagarens utstationering

ningsvillkor som är förmånligare för arbetstagarna
tillämpas .
18 . Principen om att de företag som är etablerade utan
för gemenskapen inte bör behandlas på ett förmånli
gare sätt än de företag som är etablerade inom en
medlemsstats territorium för följas.

19 . Om inte annat föreskrivs i andra gemenskapsbe
stämmelser medför inte detta direktiv någon skyldig
het att tillåta företag för uthyrning av arbetskraft,
och direktivet står inte heller i strid med att med

lemsstaterna tillämpar sin lagstiftning om att arbets
kraft ställs till förfogande och företag för uthyrning
av arbetskraft för företag som inte är etablerade
inom deras territorium, men som utövar verksamhet
där i samband med tillhandahållande av tjänster.

20 . Detta direktiv påverkar varken de avtal som gemen
skapen har ingått med tredje land eller medlemssta
ternas lagstiftning om rätten för någon från tredje
land att tillhandahålla tjänster inom deras territo
rium. Detta direktiv påverkar inte heller nationell
lagstiftning om villkor för inresa, bosättning och
anställning för arbetstagare som är medborgare i
tredje land .
21 . Bestämmelser om sociala förmåner och sociala avgif
ter fastställs i rådets förordning ( EEG ) nr 1408/71
av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen
för social trygghet när anställda, egenföretagare eller
deras familjer flyttar inom gemenskapen ( 1 ).

22 . Detta direktiv inverkar inte på den rättsliga regle
ringen i medlemsstaterna vad gäller rätten att vidta
fackliga stridsåtgärder för att försvara yrkesintres
sen .

varar .

15 . Det bör anges att i vissa avgränsade fall av arbete
med montering och/eller installation gäller inte
bestämmelserna om minimilön och minsta antal

betalda semesterdagar per år.

16 . En viss flexibilitet i tillämpningen av bestämmelserna
om minimilön och minsta antal betalda semesterda

23 . De behöriga instanserna i de olika medlemsstaterna
bör samarbeta med varandra för att genomföra
detta direktiv . Medlemsstaterna bör ange lämpliga
åtgärder som skall vidtas om bestämmelserna i detta
direktiv inte följs .
(') EGT nr L 149 , 5.7.1971 , s . 2 . Förordningen senast ändrad
genom förordning ( EG ) nr 3096/95 ( EGT nr L 335 ,
30.12.1995 , s . 10 ).
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24 . Det är viktigt att garantera att detta direktiv genom
förs ordentligt och att i detta syfte planera ett nära

Nr C 220/3

arbete inom en annan medlemsstats territorium än där

han vanligtvis arbetar.

samarbete mellan kommissionen och medlemssta
terna .

25 . Senast fem år efter det att direktivet har antagits
måste kommissionen ta upp föreskrifterna för
genomförandet av detta direktiv till förnyad pröv
ning för att vid behov föreslå nödvändiga änd
ringar.

2 . I detta direktiv avses med begreppet arbetstagare
det begrepp som tillämpas i rätten i den medlemsstat
inom vars territorium arbetstagaren är utstationerad.

Artikel 3

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1

Tillåmpningsområde
1.

Detta direktiv skall tillämpas på företag som är

etablerade i en medlemsstat och som i samband med

Arbets- och anställningsvillkor

1 . Medlemsstaterna skall, oavsett vilken lag som gäller
för anställningsförhållandet, se till att de företag som
anges i artikel 1.1 på följande områden garanterar de
arbetstagare som är utstationerade inom deras territorium
de arbets- och anställningsvillkor som i den medlemsstat

tillhandahållande av tjänster över gränserna, utstationerar
arbetstagare enligt punkt 3 , inom en medlemsstats territo

inom vars territorium arbetet utförs är fastställda

rium .

— i bestämmelser i lagar eller andra författningar, och/
eller

2 . Detta direktiv skall inte tillämpas på företag inom
handelsflottan såvitt avser besättning ombord .
3 . Detta direktiv skall tillämpas om ett företag som
anges i punkt 1 vidtar någon av följande gränsöverskri
dande åtgärder:
a ) Utstationering av en arbetstagare för egen räkning
och under egen ledning inom en medlemsstats territo
rium, enligt avtal som ingåtts mellan det utstatione
rande företaget och mottagaren av tjänsterna, vilken
bedriver verksamhet i denna medlemsstat, om det
finns ett anställningsförhållande mellan det utstatio
nerande företaget och arbetstagaren under utstatio

— i kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats ha
allmän giltighet enligt punkt 8 , i den utsträckning som
de rör de verksamheter som anges i bilagan :
a ) Längsta arbetstid och kortaste vilotid.

b ) Minsta antal betalda semesterdagar per år.

c ) Minimilön, inbegripet övertidsersättning; denna punkt
gäller dock inte yrkesanknutna tilläggspensionssys
tem .

neringstiden .
b ) Utstationering av en arbetstagare inom en medlems
stats territorium på en arbetsplats eller i ett företag
som tillhör koncernen, om det finns ett anställnings
förhållande mellan det utstationerande företaget och
arbetstagaren under utstationeringstiden .
c ) I egenskap av företag för uthyrning av arbetskraft
eller företag som ställer arbetskraft till förfogande,
verkställer utstationering av en arbetstagare till ett
användarföretag som är establerat eller som bedriver
verksamhet inom en medlemsstats territorium, om det

finns ett anställningsförhållande mellan företaget för
uthyrning av arbetskraft eller det företag som ställer
arbetskraft till förfogande och arbetstagaren under
utstationeringstiden .
4.
Företag som är establerade i en icke-medlemsstat får
inte behandlas förmånligare än företag som är etablerade
i en medlemsstat .

d ) Villkor för att ställa arbetstagare till förfogande,
särskilt genom företag för uthyrning av arbetskraft.
e ) Säkerhet, hälsa och hygien på arbetsplatsen .

f) Skyddsåtgärder med hänsyn till arbets- och anställ
ningsvillkor för gravida kvinnor och kvinnor som
nyligen fött barn samt för barn och unga .
g) Lika behandling av kvinnor och män samt andra
bestämmelser om icke-diskriminerande behandling.

I detta direktiv avses med minimilön enligt punkt c första
raden den minimilön som fastställs i nationell lagstiftning
och/eller praxis i den medlemsstat inom vars territorium
arbetstagaren är utstationerad.
2.

För sådant arbete i samband med en första monte

ring och/eller en första installation som ingår i leverans
Artikel 2

kontraktet för en vara och som krävs för att den
levererade varan skall kunna tas i bruk och som utförs av

Definition

yrkesarbetare och/eller specialiserade arbetstagare från
det levererande företaget, gäller bestämmelserna i punkt 1
andra stycket b och c endast om utstationeringens varak
tighet överstiger åtta dagar .

1.
I detta direktiv avses med utstationerad arbetstagare
varje arbetstagare som under en begränsad tid utför
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Denna bestämmelse gäller inte för sådan byggnadsverk
samhet som anges i bilagan .
3.
Medlemsstaterna kan, efter samråd med arbets
marknadens parter och i enlighet med sedvanor och bruk
i varje medlemsstat, besluta att bestämmelserna i punkt 1

andra stycket c inte skall gälla i de fall som anges i
artikel 1.3 a och 1.3 b, om utstationeringens varaktighet
inte överstiger en månad .
4.
Medlemsstaterna kan, i enlighet med nationell lag
stiftning och/eller praxis, ange att det kan göras undantag
från bestämmelserna i punkt 1 andra stycket c i de fall
som anges i artikel 1.3 a och 1.3 b, samt från ett beslut
som en medlemsstat har fattat enligt punkt 3 i denna
artikel, genom kollektivavtal enligt punkt 8 , för ett eller
flera verksamhetsområden, om utstationeringens varak
tighet inte överstiger en månad.
5.
Medlemsstaterna kan ange att undantag får beviljas
från bestämmelserna i punkt 1 andra stycket b och c i de
fall som anges i artikel 1.3 a och 1.3 b på grund av
arbetets ringa omfattning.

29.7.96

det aktuella arbetet och inom det aktuella geografiska
området, och/eller

— kollektivavtal som har ingåtts av de mest representa
tiva arbetsmarknadsorganisationerna på nationell nivå
och som gäller inom hela det nationella territoriet,

om det vid tillämpningen av dem på de företag som anges
i artikel 1.1 vad gäller de områden som räknas upp i
punkt 1 första stycket i denna artikel garanteras att dessa
företag behandlas på samma sätt som de övriga företag
som anges i detta stycke och som befinner sig i en
likartad situation .

Enligt denna artikel behandlas företag på samma sätt när
de nationella företag som befinner sig i en likartad
situation

— på de aktuella arbetsplatserna eller inom de aktuella
sektorerna är underkastade samma skyldigheter på de
områden som räknas upp i punkt 1 första stycket som
de företag som avses med utstationeringarna, och

— skall uppfylla dessa skyldigheter med samma verk
ningar.

De medlemsstater som använder sig av den möjlighet som
anges i första stycket skall fastställa vilka villkor som
arbetet skall uppfylla för att kunna anses vara av " ringa
omfattning ".

6 . Utstationeringens varaktighet beräknas utifrån en
referensperiod om ett år från dess början .

9.
Medlemsstaterna kan fastställa att de företag som
anges i artikel 1.1 skall garantera arbetstagarna enligt
artikel 1.3 c samma villkor som de som tillämpas för
tillfälligt anställda arbetstagare i den medlemsstat inom
vars territorium arbetet utförs .

Vid beräkningen av denna period skall de perioder med
räknas, som någon annan arbetstagare eventuellt kan ha

10 .
Detta direktiv hindrar inte att medlemsstaterna, i
enlighet med fördraget, på samma villkor ålägger de
nationella företagen och företagen från andra medlems

varit utstationerad för samma arbete .

stater

7.
Punkt 1-6 skall inte hindra tillämpning av arbets
och anställningsvillkor som är förmånligare för arbetsta

— arbets- och anställningsvillkor på andra områden än
de som anges i punkt 1 första stycket om bestämmel
serna rör ordre public,

garna .

Ersättningar som hör ihop med utstationeringen skall
anses utgöra en del av minimilönen, om de inte utbetalas
som ersättning för utgifter som i själva verket har upp
kommit till följd av utstationeringen , t.ex. utgifter för
resa , kost eller logi .

— arbets- och anställningsvillkor som är fastställda i
kollektivavtal eller skiljedomar enligt punkt 8 med
avseende på annan verksamhet än de som anges i
bilagan.

Artikel 4

8.
Med kollektivavtal eller skiljedomar som förklarats
ha allmän giltighet menas sådana kollektivavtal eller
skiljedomar som skall följas av alla företag inom den

Samarbete i fråga om information

aktuella sektorn eller det aktuella arbetet och inom det

aktuella geografiska området .

Om det saknas ett system för att förklara att kollektivav
tal eller skiljedomar har allmän giltighet enligt första

1.
I syfte att genomföra detta direktiv skall medlems
staterna i enlighet med nationell lagstiftning och/eller
praxis utse ett eller flera förbindelsekontor eller en eller
flera nationella behöriga instanser.

stycket, kan medlemsstaterna, om de så beslutar, utgå
ifrån .

— kollektivavtal eller skiljedomar som gäller allmänt för
alla likartade företag inom den aktuella sektorn eller

2.
Medlemsstaterna skall planera ett samarbete mellan
de offentliga förvaltningar som i enlighet med nationell
lagstiftning har behörighet att övervaka de arbets- och
anställningsvillkor som anges i artikel 3 . Detta samarbete
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består särskilt i att besvara motiverade förfrågningar från
dessa offentliga förvaltningar om information angående
utsändande av arbetstagare till andra medlemsstater,
inbegripet uppenbart missbruk eller gränsöverskridande
verskamheter som antas vara olagliga .

eller har varit utstationerad, utan att detta i förekom
mande fall påverkar möjligheten att i enlighet med inter

nationella konventioner om rättslig behörighet att väcka
talan i en annan stat .

Artikel 7

Kommissionen och de offentliga förvaltningar som avses i
första stycket skall i nära samarbete granska de problem
som kan uppkomma vid genomförandet av artikel 3.10 .

Den ömsesidiga administrativa hjälpen skall vara kost
nadsfri .

3 . Varje medlemsstat skall vidta åtgärder för att infor
mationen om de arbets- och anställningsvillkor som avses
i artikel 3 skall vara allmänt tillgänglig.
4.

Varje medlemsstat skall underrätta de övriga med

lemsstaterna och kommissionen om de förbindelsekontor

och/eller behöriga instanser som anges i punkt 1 .

Nr C 220/5

Genomförande

Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författ
ningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv
senast den ...('). De skall genast underrätta kommissio
nen om detta .

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs . Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda .

Artikel 8

Artikel 5

Atgàrder

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder om
bestämmelserna i detta direktiv inte följs .

Förnyad prövning företagen av kommissionen

Senast den . . . ( 2 ) skall kommissionen företa en förnyad
prövning av föreskrifterna för genomförandet av detta
direktiv för att vid behov föreslå rådet nödvändiga änd
ringar.

De skall i synnerhet sörja för att arbetstagarna och/eller
deras företrädare har tillgång till lämpliga förfaranden
såvitt avser att säkerställa de skyldigheter som anges i

Artikel 9

detta direktiv .

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .
Artikel 6

Rättslig behörighet

För att göra gällande rätten till de arbets- och anställ
ningsvillkor som garanteras i artikel 3 , kan talan väckas i
den medlemsstat inom vars territorium arbetstagaren är

Utfàrdat i . . . den . . .

For Europaparlamentet
Ordfôrande

For rådet
Ordforande

( ) 36 månader efter det att detta direktiv har antagits .
( 2 ) 60 månader efter det att detta direktiv har antagits .
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BILAG A

Den verksamhet som anges i artikel 3.1 andra strecksatsen omfattar all byggverksamhet som avser
uppförande, iståndsättande, underhåll , ombyggnad eller rivning av byggnader, särskilt följande arbeten :
1 . Schaktning
2.

Markarbeten

3 . Byggnadsarbete
4 . Montering och nedmontering av prefabricerade delar
5 . Ombyggnad eller inredning

6 . Ändringar
7. Renovering
8 . Reparationer

9 . Nedmontering
10 . Rivning

11 . Löpande underhåll
12 . Underhåll i form av måleri- och rengöringsarbeten
13 . Sanering .
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RÅDETS MOTIVERING

I.

INLEDNING

1 . Genom sin skrivelse av den 28 juni 1991 lade kommissionen, på grundval av
artiklarna 57.2 och 66 i EEG-fördraget, fram ett förslag till rådets direktiv om
utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster .
2 . Europaparlamentet samt Ekonomiska och sociala kommittén har avgivit yttranden den
10 februari 1993 och den 18 december 1991 .

Kommissionen har mot bakgrund av dessa yttranden lagt fram ett ändrat förslag genom
sin skrivelse av den 16 juni 1993 .

3 . Den 3 juni 1996 antog rådet en gemensam ståndpunkt i enlighet med artikel 189b i
fördraget.

II . MÅLSÄTTNING

Syftet med direktivet är att öka rättssäkerheten, att fastställa villkor för en sund konkurrens
mellan företagen samt att skydda arbetstagarna inför genomförandet av ett fritt tillhanda
hållande av tjänster inom gemenskapen genom

— att fastställa vilken lag som skall tillämpas på de arbets- och anställningsförhållanden
som företagen i en medlemsstat skall garantera de arbetstagare som utstationeras till en
annan medlemsstats territorium i samband med tillhandahållande av tjänster,
— att åstadkomma ett informationssamarbete mellan behöriga nationella instanser, och

— att garantera tillämpningen av de arbets- och anställningsvillkor som avses i direktivet,
inbegripet de förfaranden som står till arbetstagarnas förfogande liksom rättslig behörig
het .

III .

ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1 . Allmänna anmärkningar

Rådet har i sin gemensamma ståndpunkt tagit upp huvuddelen av den lista över arbets
och anställningsvillkor som återfinns i kommissionens ändrade förslag.
När det gäller undantag från vissa villkor vid utstationering på kortare tid har rådet valt
att göra dem fakultativa ; detta gäller emellertid inte arbete i samband med en första
montering och/eller en första installation . Rådet tillåter också undantag för arbeten av
ringa omfattning, oberoende av arbetets varaktighet.

Rådet har lagt till nya bestämmelser bland annat i fråga om likabehandling av företag
som är etablerade i en medlemsstat respektive i en icke-medlemsstat samt om rättslig
behörighet.

2 . Särskilda anmärkningar
2.1 Rådets viktigaste ändringar av kommissionens ändrade förslag
De viktigaste ändringar som gjorts av rådet i kommissionens ändrade förslag gäller
följande punkter:
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a ) Behandling av företag som är etablerade i en icke-medlemsstat ( artikel 1.1 och
1.4 )

Samtidigt som rådet fastställer att direktivet endast är tillämpligt på företag
som är etablerade i en medlemsstat, är rådet överens om att företag som är
etablerade i en icke-medlemsstat inte får behandlas förmånligare.
b ) Direktivet skall inte tillämpas på företag inom handelsflottan såvitt avser
besättning ombord ( artikel 1.2 )
Rådet har till artikel 1 lagt en ny punkt enligt vilken direktivet inte gäller i
ovannämnda fall .

c ) Tillhandahållende av tjänster enligt avtal ( artikel 1.3 a )
Rådet har preciserat att utstationeringen skall ske inom ramen för ett avtal som
ingåtts mellan det utstationerande företaget och mottagaren av tjänsterna, som
bedriver verksamhet i den mottagande medlemsstaten.

d ) Definition av begreppen utstationerad arbetstagare och arbetstagare ( artikel 2 )
Rådet har lagt till en ny artikel som dels definierar utstationerad arbetstagare,
dels preciserar att begreppet arbetstagare är det begrepp somm tillämpas i den
mottagande medlemsstaten.
e ) Förteckning över arbets- och anställningsvillkor ( artikel 3.1 och 3.10 första
strecksatsen )

Följande ändringar har bland annat gjorts i den lista som föreslagits av
kommissionen :

— I punkterna a och b ( arbetstid, vilotid och betalda semesterdagar):
— mera allmänt hållna formuleringar har valts,

— beträffande betalda semesterdagar har det preciserats att det rör sig om
årlig semester.
— I punkt c ( minimilön):

— hänvisningen till lönetillägg har inte behållits,
— däremot har det angivits att punkt c inte gäller yrkesanknutna tilläggs
pensionssystem .

— I punkt f ( skyddsåtgärder ):

— utöver arbetsvillkor har även anställningsvillkor tagits med,
— däremot har inte hänvisningen till andra personkategorier behållits .
— I punkt g ( bestàmmelser om icke-diskriminerande behandling) har en mera
allrnan formulering valts .
Dessutom har rådet infört en ny bestämmelse enligt vilken medlemsstaterna kan
utöka förteckningen över villkor när det gäller bestämmelser som rör allmän
ordning.
f) Arbets- och anställningsvillkor som fastställts i kollektivavtal eller skiljedomar
( artikel 3.1 och 3.10 andra strecksatsen, bilagan )

När det gäller de arbets- och anställningsvillkor som fastställts i kollektivavtal
eller skiljedomar har rådet

— behållit dem som avser byggsektorn,
— men enats om att medlemsstaterna har möjlighet att inkludera andra
sektorer .
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g) Undantag från bestämmelserna om minsta antal betalda semesterdagar per år
och minimilön ( artikel 3.2-3.5 )

När det gäller frågan om undantag, under vissa villkor, från bestämmelserna
om minsta antal betalda semesterdagar per år och minimilön, har rådet nått en
kompromiss mellan vad kommissionen och vissa delegationer önskade, nämli
gen ett obligatoriskt undantag för utstationeringar med en varaktighet som inte
överstiger en viss längd, och vad övriga delegationer önskade, nämligen
antingen en obligatorisk tillämpning av bestämmelserna från och med utstatio
neringens första dag eller ett fakultativt undantag för kortvariga utstationer
ingar .

Den kompromiss som rådet nådde innehåller bland annat följande punkter:
— Ett obligatoriskt undantag från bestämmelserna om minsta antal betalda
semesterdagar per år och minimilön för arbete i samband med en första
montering och/eller en första installation som inte gäller byggsektorn, om
utstationeringens varaktighet inte överstiger åtta dagar ( artikel 3.2 ).

— För utstationering av arbetstagare för det utstationerande företagets egen
räkning och under dess ledning eller inom en koncern — ett fakultativt
undantag från
— bestämmelserna om minimilön, efter samråd med arbetsmarknadens
parter eller till följd av ett kollektivavtal , om utstationeringens varaktig
het inte överstiger en månad ( artikel 3.3 och 3.4 ),

— bestämmelserna om minsta antal betalda semesterdagar per år och
minimilön, på grund av arbetets ringa omfattning ( artikel 3.5 ).
Av detta följer att de fakultativa undantagen
— inte gäller tillfälligt anställda,

— endast gäller bestämmelserna om betalda semesterdagar per år om arbetet är
av ringa omfattning.
h ) Samband mellan ersättningar som hör ihop med utstationeringen och minimilö
nen ( artikel 3.7 andra stycket)
För att kunna jämföra olika villkor har rådet inför ett nytt stycke som klargör
sambandet mellan ersättningar som hör ihop med utstationeringen och minimi
lönen .

i ) När det saknas ett system för att förklara att kollektivavtal eller skiljedomar
har allmän giltighet ( artikel 3.8 andra och tredje stycket )
Rådet har gjort redaktionella förtydliganden och kompletteringar, särskilt
följande :
— ersatt begreppet " allmänt tillämpliga " med " gäller allmänt för alla likartade
företag " inom den aktuella sektorn,

— till angivna kollektivavtal lagt dem som slutits av de arbetsmarknadsorgani
sationer som är mest representativa på hela det nationella området,
— infört en definition av likabehandling av berörda företag.
j)

Tillfälligt anställda som utstationeras skall garanteras samma villkor som dem
som tillämpas i den mottagande medlemsstaten ( artikel 3.9 )
Rådet har infört en bestämmelse om att medlemsstaterna får fastställa att

tillfälligt anställda som utstationeras skall ges samma villkor som dem som
tillämpas på tillfälligt anställda i den mottagande medlemsstaten .
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k ) Samarbete i fråga om information ( artikel 4 )
Rådet har valt mer allmänt hållna formuleringar i fråga om

— behöriga instanser när det gäller direktivets genomförande,
— syftet med samarbetet mellan offentliga förvaltningar,

— syftet med den information som medlemsstaterna skall tillhandahålla .
Rådet har föreskrivit ett särskilt samarbete mellan kommissionen och de

behöriga offentliga förvaltningarna om tillämpningen av arbets- och anställ
ningsvillkor
— i andra frågor än de som anges i direktivet, om bstämmelserna rör allmän
ordning,

— som har sin grund i kollektivavtal eller skiljedomar inom andra sektorer än
byggsektorn .
Med tanke på den omfattande informationen har rådet inte behållit kravet på
att den behöriga myndigheten skall offentliggöra den, men det enades om att
information om arbets- och anställningsvillkor skall vara allmänt tillgänglig .
1)

Rättslig behörighet ( artikel 6 )
Rådet har infört en artikel som ger domstolarna i den mottagande medlemssta
ten rättslig behörighet.

m) Genomförande ( artikel 7 )

Rådet har skjutit upp det föreslagna datumet för genomförande från två till tre
år efter det att direktivet har antagits .
För övrigt har rådet lagt till den sedvanliga bestämmelsen om att när en
medlemsstat antar de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta
direktiv skall de innehålla en hänvisning till detsamma .
2.2 Europaparlamentets ändringsförslag

a ) Ändringsförslag som kommissionen godkänt
Bland de ändringsförslag som kommissionen har godkänt har rådet helt eller
delvis eller med redaktionella ändringar behållit ändringsförslagen 2 , 4, 6 , 7, 8 ,
12 , 24, 30, 31 , 32 ( andra delen ) och 33 .

Det har inte behållit ändringsförslagen 3 , 10 ( första delen ), 16 , 17, 18 ( andra
delen ) och 20 .

b ) Ändringsförslag som kommissionen inte godkänt
När det gäller de ändringsförslag som kommissionen inte godkänt, har rådet
inte heller behållt ändringsförslagen 1 , 5 , 9 , 10 ( andra delen ), 11 , 15 , 18 ( första
delen ), 19 , 21 , 22 , 23 , 26 , 27, 28 och 29 .

Rådet har emellertid behållit ändringsförslag 14, i samband med artikel 3.4 och
med redaktionella ändringar, liksom ändringsförslag 25 ( första delen ).
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GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG ) nr 33/96

antagen av rådet den 10 juni 1996

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/. . ./EG av den . . . om ändring
av direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig
skyddsutrustning
( 96/C 220/02 )

" Ytterligare information

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

— De två sista siffrorna i det årtal då CE-märkningen
anbringats . Denna upplysning krävs inte för de
personliga skyddutrustningar som avses i arti

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta ,

kel 8.3 ."

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),
Artikel 2

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande ( 2 ),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna
förfarandet ( 3 ), och

med beaktande av följande:

Genom direktiv 89/686/EEG ( 4 ) föreskrivs att all personlig
skyddsutrustning skall förses med CE-märkning och att
denna märkning skall åtföljas av kompletterande infor
mation om under vilket år CE-märkningen gjordes .

Denna uppgift om året har ingen betydelse för säkerheten
för den som använder den personliga skyddsutrustningen .
Denna uppgift kan förväxlas med den uppgift om sista
användningsdatum som personlig skyddsutrustning med
begränsad användbarhetstid skall vara försedd med .
Anbringandet av denna uppgift om året utgör en belast
ning för tillverkarna av personlig skyddsutrustning. Kost
naden är långt ifrån försumbar .
Med hänsyn till subsidiaritetsprincipen kan denna förenk
ling för tillverkarna inte uppnås annat än genom ett
direktiv om ändring av direktiv 89/686/EEG.

1.
Medlemsstaterna skall före den 1 januari 1997 anta
och offentliggöra de lagar och andra bestämmelser som
är nödvändiga för att rätta sig efter detta direktiv. De
skall genast underrätta kommissionen om detta .
De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den
1 januari 1997 .
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs . Närmare före
skrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda .
2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som
de antar inom det område som omfattas av detta direk
tiv .

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter dett
att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.
Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .
HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.
Utfårdat i . . . den . . .
Artikel 1

Ur bilaga 4 till direktiv 89/686/EEG skall följande text
utgå :

(') EGT nr C 23 , 27.1.1996 , s . 6 .
( 2 ) EGT nr C 97, 1.4.1996 , s . 8 .

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 22 maj 1996 ( ännu ej
offentliggjort i EGT ), rådets gemensamma ståndpunkt av den
. . . ( ännu ej offentliggjord i EGT ) och Europaparlamentets
beslut av den . . . ( ännu ej offentliggjort i EGT).
( 4 ) EGT nr L 399 , 30.12.1989 , s . 18 . Direktivet ändrat genom
direktiven 93/68/EEG ( EGT nr L 220, 30.8.1993 , s . 1 ) och
93/95/EEG ( EGT nr L 276 , 9.11.1993 , s . 11 ).

For Europaparlamentet

For rådet

Ordfôrande

Ordfôrande
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RÅDETS MOTIVERING

I.

INLEDNING

1 . Kommissionen överlämnade genom skrivelse av den 3 januari 1996 ett förslag till
direktiv på grundval av artikel 100a i EG-fördraget om ändring av direktiv 89/686/EEG
om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning.
2 . Europaparlamentet godkände i yttrande av den 22 maj 1996 kommissionens förslag.
Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den 31 januari 1 996 .

3 . Rådet fastställde sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 189b i fördraget
den 10 juni 1996 .
II .

SYFTE

4 . Kommissionens förslag syftar till att ändra rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 de
cember 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsut
rustning, ändrat genom direktiv 93/68/EEG och 93/95/EEG.

Detta förslag syftar till att förenkla det administrativa förfarande som åläggs tillver
karna av personlig skyddsutrustning och särskilt att slopa skyldigheten att på varje
produkt ange året för CE-märkningen.
III . ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

5 . Rådet har godkänt kommissionens förslag endast med ändring av den tidsangivelse som
anges i artikel 2 . När det gäller tidsgränsen för att anta och offentliggöra bestämmelser i
lagar och andra författningar i medlemsstaterna föredrog rådet att fastställa ett bestämt
datum, nämligen den 1 januari 1997, i stället för den period om tre månader som
ursprungligen avsågs .
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GEMENSAM STÅNDPUNKT ( EG ) nr 34/96

antagen av rådet den 18 juni 1996

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 96/. . ./EG av den . . . om
samtrafik inom telekommunikation i syfte att säkerställa samhällsomfattande tjänster och
samverkan genom tillämpning av principerna om tillhandahållande av öppna nät
96/C 220/03

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,
med beaktande av kommissionens förslag ( ] ),

översyn av situationen inom telekommunikations
sektorn och om behovet av ytterligare utveckling
inom denna marknad ( 6 ) framhålls det att åtgärder
för att tillhandahålla öppna nät ger en lämplig ram
för att harmonisera villkoren för samtrafik . Harmo

niseringen är mycket viktig för att en inre marknad
för teletjänster skall kunna upprättas och fungera
väl . I rådets resolution av den 18 september 1995
om införandet av det framtida regelverket för tele
kommunikationer ( 7) fastslås att upprätthållande och
utveckling av samhällsomomfattande tjänster samt

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

en särskild bestämmelse om samtrafik är de vikti

yttrande ( 2 ),

gaste beståndsdelarna i det framtida regelverket, och
resolutionen anger vissa riktlinjer för en sådan verk
samhet.

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 189b i
fördraget ( 3 ),
med beaktande av följande :

1 . Från och med den 1 januari 1998 , med övergångspe
rioder i vissa medlemsstater skall tillhandahållandet

av teletjänster och infrastruktur för teletjänster i
gemenskapen avregleras . I rådets resolution av den
7 februari 1994 om principerna för samhällsomfat
tande tjänster inom telekommunkationssektorn (4 )
erkänns att för att främja teletjänster som täcker
hela gemenskapen krävs det samtrafik mellan all
mänt tillgängliga telenät samt, i en framtida konkur
rensutsatt miljö, samtrafik mellan olika nationella
operatörer och gemenskapsoperatörer. I rådets
direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990 om upp
rättandet av den inre marknaden för teletjänster
genom att tillhandahålla öppna nät ( 5 ), fastställs har
moniserade principer för öppen och effektiv tillgång
till och användning av allmänt tillgängliga telenät
och, där så är tillämpligt, allmänt tillgängliga tele
tjänster . I rådets resolution av den 22 juli 1993 om
(') EGT nr C 313 , 24.11.1995 , s . 7 .
( ) Yttrande avgivet den 29 februari 1996 ( EGT nr C 153 ,
28.5.1996 , s . 21 ).

( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den . . . ( EGT nr C . . .)
( ännu ej offentliggjort i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning ), Rådets gemensamma ståndpunkt av den . . . ( EGT
nr C . . .) ( ännu ej offentliggjord i Europeiska gemenskaper
nas officiella tidning) och Europaparlamentets beslut av den
. . . ( EGT nr C . . .) ( ännu ej offentliggjort i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning).
O EGT nr C 48 , 16.2.1994, s . 1 .
( s ) EGT nr L 192 , 24.7.1990 , s . 1 .

2 . En allmän ram för samtrafik mellan allmänt tillgäng
liga telenät och allmänt tillgängliga teletjänster, oav
sett vilken teknik som används, behövs för att förse

gemenskapens användare med samverkande system
ända fram till slutanvändaren . Rättvisa, proportio
nella och icke-diskriminerande villkor för samtrafik

och samverkan är nyckelfaktorer för att främja
utvecklingen av öppna och konkurrensinriktade
marknader .

3 . När ensamrätter och speciella rättigheter på teleom
rådet avskaffas behöver vissa befintliga definitioner
revideras . I detta direktiv omfattar telekommunika

tioner inte rundradioTekniska villkor, taxor
gångsvillkor som gäller
från de villkor som
nätverksgränssnitt.

och televisionssändningar .
samt användnings- och till
för samtrafik får skilja sig
gäller för slutanvändare/

4 . Regelverket för samtrafik omfattar situationer där
de sammankopplade näten används för att kommer
siellt tillhandahålla allmänt tillgängliga teletjänster.
Regelverket för samtrafik gäller inte användningen
av ett telenät för att tillhandahålla teletjänster som
är tillgängliga enbart för en särskild slutanvändare
eller en avgränsad användargrupp, utan endast
användningen av telenätet för att tillhandahålla
tjänster som är allmänt tillgängliga . Sammankopp

( b ) EGT nr C 213 , 6.8.1993 , s . 1 .
( 7 ) EGT nr C 258 , 3.10.1995 , s . 1 .
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lade telenät får ägas av de berörda parterna eller
grundas på hyrda ledningar och/eller överförings
kapacitet som inte ägs av de berörda parterna .

5 . När ensamrätter och speciella rättigheter till
teletjänster och infrastruktur för sådana tjänster
avskaffas i gemenskapen kan det krävas någon form
av tillstand från medlemsstaterna för att tillhanda

hålla telenät eller teletjänster . Organisationer som
har tillstånd att tillhandahålla allmänt tillgängliga

telenät eller allmänt tillgängliga teletjänster i hela
eller delar av gemenskapen bör vara oförhindrade
att förhandla fram samtrfikavtal på kommersiell
grund i enlighet med gemenskapslagstiftningen,
under överinseende av nationella regleringsmyndig
heter och med möjlighet för dessa att vid behov
ingripa . Det är nödvändigt att se till att det finns
tillräcklig samtrafik i gemenskapen mellan vissa nät
och att sådana tjänster som är av stor betydelse för
den sociala och ekonomiska välfärden för gemenska
pens användare kan samverka, i synnerhet fasta nät
och tjänster, mobiltelefonnät och mobiltelefon-tjäns
ter samt hyrda ledningar. Med " allmänt " avses i
detta direktiv inte ägande eller ett begränsat utbud
som betecknas som " allmänt nät " eller " allmänna

tjänster ", utan avser sådana nät eller tjänster som
görs allmänt tillgängliga för användning av tredje
part .
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8 . I rådets resolution av den 7 februari 1994 uppställs
villkor för finansiering av samhällsomfattande talte
lefonitjänster . Skyldigheten att tilhandahålla sådana
samhällsomfattande tjänster bidrar till att uppfylla
gemenskapens mål avseende ekonomisk och social
sammanhållning och geografisk jämlikhet. Mer än
en organisation i en medlemsstat kan ha skyldighet
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Vid
beräkningen av nettokostnaden för de samhällsom
fattande tjänsterna bör vederbörlig hänsyn tas till
kostnader och intäkter, liksom till externa eko
nomiska faktorer och de immateriella värden som

ligger i tillhandahållandet av tjänsterna , men den
pågående processen mot taxeutjämning bör inte
hindras . Kostnaden for att uppfylla åtagandet om
att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster bör
beräknas på allmänt tillgängliga grunder. . Eko
nomiska bidrag som kan hänföras till att åtagandet
att tillhandahålla dessa tjänster delas mellan flera
skall särredovisas i förhållande till kostnaden för

samtrafik . När denna skyldighet blir orättvist
betungande för en organisation bör medlemsstaten
tillåtas att inrätta system för att dela nettokostnaden
för ett samhällsomfattande tillhandahållande av ett

fast allmänt tillgängligt telefonnät och en fast all
mänt tillgänglig telefonitjänst med andra organisa
tioner som driver allmänt tillgängliga telenät och/
eller tillhandahåller allmänt tillgängliga taltelefoni
tjänster . Dessa system bör iaktta principerna i
gemenskapsrätten, i synnerhet dem som gäller icke
diskriminering och proportionalitet, utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 100a . 2 i fördra
get .

6 . Det är nödvändigt att fastslå vilka organisationer
som har rättighet och skyldighet till samtrafik . I
syfte att stimulera utvecklingen av nya typer av
teletjänster, är det viktigt att uppmuntra nya former
av samtrafik och särskild nättillgång vid andra
punkter än de nätanslutningspunkter som erbjuds de
flesta slutanvändarna . En organisations inflytande
på marknaden beror på ett antal olika faktorer,

9 . Det är viktigt att fastställa principer för att säker
ställa öppenhet, tillgång till information, icke-diskri
minering och likvärdig tillgång, särskilt för organisa
tioner som har ett betydande inflytande på markna
den .

bland annat dess andel av marknaden för den aktu

ella varan eller tjänsten på den aktuella geografiska
marknaden, dess omsättning i förhallande till mark
nadens storlek, dess förmåga att påverka marknads
villkoren, dess kontroll över slutanvändarnas till

gångsmöjligheter, dess internationella anknytning,
dess tillgång till finansiering, dess erfarenhet av att
tillhandahålla varor och tjänster på marknaden . En
nationell regleringsmyndighet bör met beaktande av
situationen på den berörda marknaden fastställa
vilka organisationer som har stort inflytande på
marknaden .

7. Eftersom begreppet samhällsomfattande tjänster
måste utvecklas för att det skall gå att hålla takt
med de tekniska framstegen, marknadsutvecklingen
och förändrade användarkrav, bör de nya villkoren
för tillhandahållande av samhällsomfattande tjänster
bedömas vid en kommande översyn av detta direk
tiv .

10 . Prissättningen för samtrafik är en nyckelfaktor för
att bestämma strukturen och intensiteiten på kon
kurrensen under omvandlingsprocessen mot en avre
glerad marknad. Organisationer med betydande
inflytande på marknaden måste kunna visa att deras
samtrafikavgifter fastställs på grundval av objektiva
kriterier, följer principerna om öppenhet och kost
nadsorientering och är tillräckligt väl åtskilda i fråga
om de nätresurser respektive tjänstekomponenter
som erbjuds . Offentliggörande av en förteckning
över samtrafiktjänster, avgifter, och villkor, ökar
den nödvändiga insynen och icke-diskrimineringen .
Det bör vara möjligt att använda flexibla metoder
för att ta ut avgifter för samtrafik, däri inbegripet
kapacitetsbaserade avgifter . Avgiftsnivån bör främja
produktivitet och uppmuntra till en effektiv och
uthållig närvaro på marknaden, och den bör inte
ligga under en gräns som på grundval av
realomkostnader beräknas med hjälp av metoder för
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beräkning av långsiktig marginalkostnad, kostnads
allokering och kostnadsfördelning, och inte heller
över en gräns som bestäms av priset för att tillhan
dahålla den berörda uppkopplingen fristående .
Avgifter för samtrafik som grundar sig på en pris
nivå som är nära förbunden med en långsiktig
marginalkostnad för tillhandahållande av tillgång till
samtrafik är lämpliga för att främja en snabb
utveckling av en öppen och konkurrensinriktad

Nr C 220/ 15

eller andra skäl , och bör uppmuntras av de natio
nella regleringsmyndigheterna på grundval av frivil
liga avtal . Obligatorisk delad användning av utrust
ning kan vara lämplig under vissa omständigheter
men bör endast åläggas organisationerna efter ingå
ende offentliga överläggningar.

marknad .

15 . Nummerfrågorna är en nyckelfaktor för likvärdig
tillgång . De nationella regleringsmyndigheterna bör
ha ansvaret för att administrera och övervaka de

11 . När en organisation har ett betydande inflytande på
marknaden säkerställer en åtskild redovisning mellan
samtrafikversamhet och annan verksamhet insyn i de
interna kostnadsöverföringarna . Om en organisation
med speciella eller exklusiva rättigheter inom något
område utanför telekommunikation även tillhanda

håller teletjänster är särredovisning eller särskiljande
av strukturerna lämpliga sätt att motverka orättvisa
internsubsidier, åtminstone när omsättningen för
televerksamheten ligger över en viss nivå .

12 . Nationella regleringsmyndigheter skall spela en vik
tig roll för att främja utvecklingen av en konkurren
sinriktad marknad i gemenskapens användares
intresse och att se till att det finns tillräcklig samtra
fik mellan olika nät och att tjänsterna är kan
samverka . Förhandlingar om avtal om samtrafik kan
underlättas genom att nationella regleringsmyndig
heter i förväg fastställer vissa villkor och fastställer

nationella nummerplanerna och de namn- och
adressaspekter på teleområdet som kräver samord
ning på nationell nivå fär att konkurrensen skall bli
effektiv. När de nationella regleringsmyndigheterna
utövar detta ansvar skall de beakta proportionali
tetsprincipen, särskilt när det gäller åtgärdernas
inverkan på nätoperatörer, återförsäljare och kun
der . Nummerportabilitet är en viktig möjlighet för
användarna och bör genomföras så snart det går.
Nummerplanerna bör utvecklas i fullt samråd med
alla berörda parter och harmonisera med ett långsik
tigt alleuropeiskt ramprogram för nummerfrågor
och med Europeiska post- och teleunionens ( CEPT )
internationella nummerplaner. Nummerbehoven i
Europa, behoven av att tillhandahålla nya och all
europeiska tjänster samt internationaliseringen och
synergin på telekommunikationsmarknaden gör det
angeläget att samordna de nationella ståndpunk
terna inom de internationella organisationer och
forum där nummerbesluten fattas .

andra områden som bör omfattas av samtrafikavtal .

Om det uppkommer en tvist om samtrafiken mellan
parter i samma medlemsstat måste den part vars
intressen har åsidosatts kunna vända sig till den
nationella regleringsmyndigheten för att lösa tvisten .
Nationella regleringsmyndigheter måste kunna
ålägga organisationerna att koppla samman sina
utrustningar där det kan visas att detta är i använ
darnas intresse .

16 . Enligt direktiv 90/387/EEG måste harmoniseringen
av de tekniska gränssnitten och villkoren för tillgång
grundas på gemensamma tekniska specifikationer
som tar hänsyn till internationell standardisering.
Utveckling av nya europeiska standarder för samtra
fik kan komma att behövas . Enligt rådets direktiv
83/ 189/EEG av den 28 mars 1983 , om ett förfa
rande för tillhandahållande av information inom

13 . Enligt direktiv 90/387/EEG är de grundläggande
villkoren för inskränkning i tillgången till och
användningen av det allmänt tillgängliga telenätet
eller allmänt tillgängliga teletjänster begränsade till
driftsäkerhet, upprätthållande av nätets integritet

området tekniska standarder och föreskrifter ('), får
inga nya nationella standarder utvecklas inom områ
den där harmoniserade europeiska standarder är
under utveckling .

och , när det är motiverat, till samverken när det

gäller tjänster samt till dataskydd . Skälen för sådana
inskränkningar måste offentliggöras . Bestämmel
serna i detta direktiv hindrar inte medlemsstaterna

från att vidta åtgärder av de skäl som anges i
artiklarna 36 och 56 i fördraget, och särskilt vad
gäller allmän säkerhet, lag och ordning och allmän

17. Enligt direktiv 90/387/EEG måste villkoren för till
handahållande av öppna nät vara genomblickbara
och offentliggöras på lämpligt sätt. Genom ovan
nämnda direktiv inrättades en kommitté ( ONP-kom
mittén ) för att biträda kommissionen, och i direk
tivet fastställs ett förfarande för samråd med före

moral .

14 . Delad användning av utrustning kan vara till nytta
för stadsplanering, av miljöskäl eller av ekonomiska

( ) EGT nr L 109 , 26.4.1983 , s . 8 . Direktivet efter sista änd
ringen genom kommissionens beslut 96/113/EG ( EGT nr
L 32 , 10.2.1996 , s . 31 ).
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trädare för teleorganisationer, användare, konsu
menter, tillverkare och tjänsteproducenter .

18 . Utöver den rätt till åtgärder som ges i nationell
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning finns behov
av ett förlikningsförfarande för att lösa de gräns
överskridande tvister som ligger utanför de enskilda
nationella regleringsmyndigheternas behörighet.
Dessa förfaranden, som skall inledas av någon av
den nationella regleringsmyndigheterna, bör vara
smidiga, billiga och öppna och bör inbegripa alla
berörda parter.

29.7.96

23 . Vad gäller företag som inte är etablerade i gemen
skapen utgör detta direktiv inget hinder för att
besluta om åtgärder som överensstämmer med både
gemenskapsrätten och befintliga internationella åta
ganden och som är avsedda att säkerställa att med
lemsstaternas medborgarna åtnjuter likvärdig be
handling i tredje land. Gemenskapsföretag bör i
tredje land behandlas och ges faktiskt tillträde till
marknaden på ett sätt som är jämförbart med den
behandling och det tillträde till marknaden som
erbjuds det tredje landets medborgare inom gemen
skapen. I förhandlingar om telekommunikationer
måste gemenskapen sträva mot ett väl avvägt multi
lateralt avtal som tillförsäkrar gemenskapens opera
törer ett faktiskt och jämförbart tillträde . i tredje
land .

19 .

För att kommissionen effektivt skall kunna övervaka

tillämpningen av detta direktiv är det nödvändigt att
medlemsstaterna anmäler till kommissionen vilka

nationella regleringsmyndigheter som kommer att
ansvara för de funktioner som skapas genom detta
direktiv och vilka organisationer som omfattas av
bestämmelserna i det .

20 . Med tanke på den dynamiska utveckling som äger
rum inom denna sektor, bör man inrätta ett smidigt
förfarande för anpassning av vissa bilagor till detta
direktiv, vilket tar största hänsyn till medlemsstater
nas åsikter och vilket bör inbegripa kommittén för
öppna nät .

24 . Senast den 31 december 1999 bör det göras en
översyn av hur detta direktiv fungerar, särskilt för
att granska de samhällsomfattande tjänsternas räck
vidd och tidtabellen för nummerportabilitet. Situa
tionen i fråga om samtrafik med tredje land bör
också ses över med jämna mellanrum för att lämp
liga åtgärder skall kunna vidtas .

25 . Det grundläggande målet att koppla samman nät
och införa samverkan mellan tjänster i hela gemen
skapen kan inte uppnås på ett tillfredsställande sätt
på medlemsnivå utan kan därför uppnås bättre på
gemenskapsnivå genom detta direktiv.

21 . Den 20 december 1994 uppnåddes ett avtal om
modus vivendi mellan Europaparlamentet, rådet och
kommissionen om genomförandebestämmelser för
rättsakter som antagits i enlighet med artikel 189b i
EG-fördrageti 1 ).

26 . Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av fördra
gets konkurrensregler .

22 . Införandet av vissa skyldigheter måste kopplas till
datum för avreglering av teletjänsterna och infra
strukturen för teletjänsterna och, särskilt med tanke
på de berörda medlemsstaterna , till fullo beakta de
övergångsperioder som beviljas i rådets resolution av
den 22 juli 1993 ( om översyn av situationen inom
telesektorn och behovet av en ytterligare utveckling
på den marknaden och rådets resolution av den
22 december 1994 ( om principer och tidtabell för
avreglering av infrastruktur för telekommunikatio
ner ( 2 )), inklusive bibehållande av ensamrätter eller
speciella rättigheter vid direkt samtrafik mellan de

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE .

mobila näten i dessa medlemsstater och det fasta
eller mobila nätet i andra medlemsstater . En senare

läggning av skyldigheten att tillhandahålla nummer
portabilitet kan medges om kommissionen instäm
mer i att skyldigheten skulle bli alltför betungande
för vissa organisationer .

C ) EGT nr C 102 , 4.4.1996 , s . 1 .
( 2 ) EGT nr 379 , 13.12.1994, s . 4 .

Artikel 1

Râçkvidd och syfte
I detta direktiv fastslås ett regelverk för att inom gemen
skapen säkerställa samtrafik mellan telenät och särskilt
samverkan mellan tjänster och i syfte att tillhandahålla
samhällsomfattande tjänster i en miljö med öppna, kon
kurrensutsatta marknader .

Direktivet gäller harmonisering av villkoren för en öppen
och effektiv samtrafik med och tillgång till allmänt till
gängliga telenät och allmänt tillgängliga teletjänster.
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Artikel 2

Artikel 3

Definitioner

Samtrafik på nationell nivå och gemenskapsnivå

I detta direktiv avses med

a ) samtrafik: den fysiska och logiska sammankopplingen
av telenät som används av samma eller en annan

organisation för att göra det möjligt för en organisa
tions användare att kommunicera med samma eller en

annan organisations användare eller att få tillgång till
tjänster som erbjuds av en annan organisation,
b ) allmänt tillgängligt telenät: ett telenät som används,
helt eller delvis, för att tillhandahålla allmänt tillgäng
liga teletjänster,
c ) telenät: de överföringssystem och, i förekommande
fall, den kopplingsutrustning och andra resurser som
möjliggör överföring av signaler mellan bestämda
nätanslutningspunkter via tråd, via radio, på optisk
väg eller via andra elektromagnetiska media,
d ) teletjänster: tjänster vars tillhandahållande helt eller
delvis består av överföring och dirigering av signaler i
telenät med undantag av radio- och TV-sändning,

1 . Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgär
der för att undanröja alla restriktioner som hindrar
organisationer som av medlemsstaterna fått tillstånd att
tillhandahålla allmänt tillgängliga telenät och allmänt
tillgängliga teletjänster att träffa samtrafikavtal med
varandra i enlighet med gemenskapslagstiftningen . Be
rörda organisationer kan finnas i samma medlemsstat
eller i olika medlemsstater . Tekniska och kommersiella

arrangemang för samtrafik skall de berörda parterna
träffa avtal om i enlighet med bestämmelserna i detta
direktiv och med konkurrensreglerna i fördraget.
2.

Medlemsstaterna skall säkersteälla adekvat och ef

fektiv samtrafik mellan de allmänt tillgängliga telenät
som anges i bilaga I i den utsträckning sömn krävs för att
säkerställa samverkan mellan dessa tjänster för alla
användare ienom gemenskapen .

3.
Medlemsstaterna skall säkerställa att organisationer
som kopplar samman sina utrustningar med allmänt
tillgängliga telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjäns
ter alltid respekterar den överförda eller lagrade informa
tionens konfidentiella art .

e ) användare: enskilda , inklusive konsumenter och orga
nisationer som använder eller begär allmänt tillgäng
liga teletjänster,
f) speciella rättigheter: sådana rättigheter som en med
lemsstat beviljar ett begränsat antal företag genom
lag, förordning eller administrativ bestämmelse och
som på annat sätt än genom objektiva, proportionella
och icke-diskriminerande kriterier begränsar det antal
företag som har rätt att tillhandahålla en tjänst eller
utöva en verksamhet inom ett visst geografiskt
område till två eller flera, eller som på annat sätt än
enligt dessa kriterier ger flera konkurrerande företag
rätt att tillhandahålla en tjänst eller utöva en verk
samhet, eller som på annat sätt än enligt dessa
kriterier ger något eller några företag sådana fördelar
genom lagar och förordningar som väsentligt påver
kar något annat företags möjlighet att tillhandahålla
motsvarande tjänst eller utöva motsvarande verksam
het inom samma geografiska område under väsentli
gen samma betingelser,
g) samhällsomfattande tjänster: ett bestämt minimiutbud
av tjänster med väl definierad kvalitet som är
tillgängliga för alla användare oavsett var de befinner
sig och till ett överkomligt pris med hänsyn till de
speciella nationella förhållandena .

2 . Ytterligare definitioner, som finns
90/387/EEG, skall gälla i tillämpliga delar.

i

direktiv

Artikel 4

Rättigheter och skyldigheter vid samtrafik
1.

Organisationer som fått tillstånd att tillhandahålla

sådana allmänna telenät och/eller allmänt tillgängliga
teletjänster som anges i bilaga II, skall ha rätt och, när så
begärs av organisationer i denna kategori, skyldighet att
träffa avtal om samtrafik med varandra i syfte att tillhan
dahålla de berörda tjänsterna för att säkerställa att dessa
nät och tjänster kan tillhandahållas inom hela gemenska
pen. Från fall till fall får den nationella regleringsmyndig
heten medge en tillfällig begränsning av denna skyldighet,
om det finns tekniskt och kommersiellt genomförbara
alternativ till den begärda samtrafiken och om den
begärda samtrafiken är olämplig med hänsyn till de
resurser som finns för att tillmötesgå begäran . Om
sådana begränsningar föreskrivs av en nationell regle

ringsmyndighet skall de fullständiga skälen anges och
offentliggöras i enlighet med artikel 14.2 .
2.
Organisationer som har fått tillstånd att tillhanda
hålla telenät och allmänt tillgängliga teletjänster enligt
bilaga I, och som har ett betydande inflytande på mark
naden, skall uppfylla alla rimliga önskemål om tillträde
till nätet, inklusive tillträde vid andra punkter än de
nätanslutningspunkter som erbjuds majoriteten av slutan
vändarna .
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3.
En organisation skall anses ha ett betydande infly
tande på marknaden när dess andel är större än 25 % av
en särskild telemarknad i det geografiska område i en
medlemsstat inom vilket den har tillstånd att verka .

29.7.96

4.
Om det är motiverat på grundval av nettokostnads
beräkningen enligt punkt 3 , och med hänsyn till de
eventuella marknadsfördelarna för en organisationen som
erbjuder samhällsomfattande tjänster, skall de nationella

regleringsmyndigheterna avgöra om det är berättigat att
Nationella regleringsmyndigheter får ändå avgöra att en
organisation med en marknadsandel som är mindre än
25 % av den berörda marknaden har ett betydande
inflytande på marknaden . De får också avgöra om en
organisation som har en andel som är större än 25 % på
den berörda marknaden inte har ett betydande inflytande
på marknaden . När detta avgörs skall det i båda fallen
tas hänsyn till organisationens förmåga att påverka mark
nadsvillkoren, dess omsättning i förhållande till markna
dens storlek, dess styrning av slutanvändarnas möjlighet
att få tillträde, dess tillgång till finansieringsresurser och
dess erfarenhet av att tillhandahålla produkter och tjäns
ter på marknaden.

Artikel 5

Samtrafik och bidrag till samhällsomfattande tjänster

1.
Om en medlemsstat i enlighet med bestämmelserna i
denna artikel finner att åtagandet att tillhandahålla sam
hällsomfattande tjänster utgör en oskäligt stor börda för
en organisation, får den fastställa former för att dela
nettokostnaden för åtagandet att tillhandahålla samhälls
omfattande tjänster med andra organisationer som driver
allmänt tillgängliga telenät och/eller tillhandahåller all
mänt tillgängliga taltelefonitjänster. Medlemsstaterna
skall ta vederbörlig hänsyn till principerna om öppenhet,
icke-diskriminering och proportionalitet när de fastställer
de bidrag som skall lämnas . Endast sådana allmänt
tillgängliga telenät och allmänt tillgängliga teletjänster
som anges i bilaga I del 1 får finansieras på detta sätt.

införa ett system för att fördela nettokostnaden för
åtaganden att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

5.
Där sådana system som anges i punkt 4 har införts,
skall de nationella regleringsmyndigheterna säkerställa att
principen för kostnadsdelning och de närmare villkoren
för systemet är tillgängliga för allmänheten i enlighet med
artikel 14.2 .

Nationella regleringsmyndigheter skall säkerställa att en
årsrapport offentliggörs som anger den beräknade kost
naden för åtagandena att tillhandahålla samhällsomfat
tande tjänster och som specificerar bidragen från alla
berörda parter .
6.
Innan förfarandet i punkt 3-5 genomförs skall en
anmälan om de avgifter som en part i samtrafiken skall
betala och som inkluderar eller utgör bidrag till kostna
den för åtagandena att tillhandahålla samhällsomfattande
tjänster innan dessa avgifter införs, lämnas till den natio
nella regleringsmyndigheten . Om den nationella regle
ringsmyndigheten finner, på eget initiativ eller på en väl
dokumenterad begäran av en berörd part, att avgifterna
är alltför höga, skall den berörda organisationen vara
skyldig att reducera dem . En sådan reduktion skall tilläm
pas retroaktivt från och med det datum när avgifterna
infördes, dock inte före den 1 januari 1998 .

Artikel 6

Icke-diskriminering och öppenhet
2.
Bidrag till att täcka eventuella kostnader för åtagan
den att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster får
grundas på ett system som fastställs särskilt för detta
ändamål och som administreras av ett från mottagarna
fristående organ, och/eller kan betalas i form av en
tilläggsavgift till samtrafikavgiften .
3.
För att fastställa hur stor den eventuella börda är
som orsakas av tillhandahållandet av de samhällsomfat

tande tjänsterna skall sådana organisationer som är skyl
diga att tillhandahålla dessa tjänster på begäran av den
nationella regleringsmyndigheten beräkna nettokostnaden
för sådana åtaganden i enlighet med förfarandet i bilaga
III . Beräkningen av nettokostnaden för skyldigheten att
tillhandahålla samhällsomfattande tjänster skall revideras
av den nationella regleringsmyndigheten eller ett annat
behörigt organ som är fristående från teleorganisationen
och som har godkänts av den nationella regleringsmyn
digheten. Resultatet av kostnadsberäkningen och slutsat
serna från revisionen skall vara tillgänglig för allmänhe
ten i enlighet med artikel 14.2 .

För sammankoppling med de allmänt tillgängliga telenät
och allmänt tillgängliga teletjänster enligt bilaga I som
tillhandahålls av organisationer som nationella reglerings
myndigheter anmält att de har ett betydande marknadsin
flytande, skall medlemsstaterna säkersteälla följande :
a ) De berörda organisationerna skall följa principen om
icke-diskriminering i fråga om samtrafik som erbjuds
andra . De skall tillämpa likartade villkor under likar
tade förhållanden gentemot sammankopplade organi
sationer som tillhandahåller likartade tjänster och
skall tillhandahålla samtrafikutrustning och informa
tion till andra på samma villkor och av samma
kvalitet som de tillhandahåller för sina egna tjänster
eller för de tjänster som tillhandahålls av deras dot
terbolag eller partner.
b ) För att avtal lättare skall kunna slutas, skall all
nödvändig information och alla nödvändiga specifika
tioner på begäran hållas tillgängliga för organisatio
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ner som planerar samtrafik, och den tillhandahållna
informationen skall omfatta sådana förändringar som
man avser att genomföra inom de närmaste sex
månaderna, om den nationella regleringsmyndigheten

nella villkoren för tillståndsgivning. De nationella regle
ringsmyndigheterna skall säkerställa att sådana skillnader
inte leder till snedvridning av konkurrensen och i synner
het att organisationen tillämpar lämpliga taxor och vill

inte träffat annan överenskommelse .

kor för samtrafiken när den tillhandahåller samtrafik för

c ) Avtalen om samtrafik skall överlämnas till de berörda
nationella regleringsmyndigheterna och på begäran

göras tillgängliga för de berörda parterna , i enlighet
med artikel 14.2 , med undantag för de delar som rör
parternas kommersiella strategi . Den nationella regle
ringsmyndigheten skall avgöra vilka delar som rör
parternas kommersiella strategi . I varje enskilt fall
skall uppgifter om avgifter och villkor i fråga om
samtrafik, och eventuella bidrag till de samhällsom
fattande tjänsterna på begäran göras tillgängliga för
berörda parter.

sina egna tjänster eller för de tjänster som tillhandahålls
av dess dotterbolag eller partner, i enlighet med arti
kel 6 a .

Den nationella regleringsmyndigheten skall ha möjlighet
att ändra referensanbudet om samtrafik när detta är
motiverat.

d ) Upplysningar som lämnas av en organisation som

Bilaga IV innehåller en förteckning över komponenter så
att samtrafikavgifter, taxestrukturer och poster i taxan
kan utarbetas vidare . Om en organisation gör ändringar i
det offentliggjorda referensanbudet om samtrafik, kan de
justeringar som krävs av den nationella regleringsmyndig

ansöker om samtrafik får användas endast för det

heten få retroaktiv verkan från och med det datum när

syfte som de tillhandahölls för . De får inte lämnas
vidare till andra avdelningar, dotterbolag eller parter
som skulle kunna vinna konkurrensmässiga fördelar
genom dem .

ändringen infördes .

4 . Avgifter för samtrafiken skall i enlighet med gemen
skapslagstiftningen vara tillräckligt uppdelade, så att den
som begär tjänsten inte behöver betala för sådant som
inte har ett strikt samband med den begärda tjänsten .

Artikel 7

Principer för samtrafikavgifter och kostnadsredovisnings
system

1.

5.
De nationella regleringsmyndigheterna skall säker
ställa att organisationernas kostnadsredovisningssystem
är lämpliga för att uppfylla kraven i denna artikel och att
de dokumenteras tillräckligt detaljerat i enlighet med
bilaga V.

Medlemsstaterna skall säkerställa att bestämmel

serna i punkt 2-6 tillämpas på de organisationer som
driver de allmänt tillgängliga telenät eller allmänt tillgäng
liga teletjänster som anges i bilaga I delarna 1 och 2 och
som nationella regleringsmyndigheter har anmält att de
har ett betydande inflytande på marknaden .

2 . Avgifterna för samtrafik skall följa principerna om
öppenhet och kostnadsorientering. Bevisbördan för att
avgifterna härrör från verkliga kostnader som inkluderar
en rimlig räntabilitet skall ligga hos den organisation som
tillhandahåller samtrafik med sin utrustning. Nationella
regleringsmyndigheter kan ålägga en organisation att full
ständigt styrka sina samtrafikavgifter och, när så är
lämpligt, kräva att avgifterna justeras . Denna bestäm
melse skall också gälla för de organisationer som avses i
bilaga I del 3 och som har ett betydande inflytande på
marknaden .

3 . Nationella regleringsmyndigheter skall säkerställa
att ett referensanbud om samtrafik offentliggörs enligt
artikel

14.1 .

Detta

referensanbud

skall

innehålla

en

beskrivning av den offererade samtrafiken uppdelad i
komponenter enligt marknadens behov och därmed sam
manhängande villkor inklusive taxor .
Olika taxor och villkor för samtrafik får fastställas för

olika kategorier av organisationer, där sådana skillnader
objektivt kan motiveras på grundval av den typ av
samtrafik som tillhandahålls och/eller de aktuella natio

De nationella regleringsmyndigheterna skall säkerställa
att en beskrivning av kostnadsredovisningssystemet som
visar de huvudkategorier i vilka kostnader har förts
samman, samt de regler som används för att allokera
kostnader till samtrafik görs tillgängliga på begäran . Den
nationella regleringsmyndigheten eller något annat behö
rigt organ som är fristående från teleorganisationen och
godkänd av den nationella regleringsmyndigheten skall
kontrollera att kostnadsredovisningssystemet efterlevs . En
redogörelse för efterlevnaden skall offentliggöras varje
år .

6.
Om det förekommer avgifter som har samband med
delningen av kostnaderna för åtagandet om samhällsom
fattande tjänster enligt artikel 5 , skall dessa avgifter delas
upp och specificeras var och en för sig.

Artikel 8

Särredovisning och ekonomisk rapportering
1.
Medlemsstaterna skall kräva att organisationer som
tillhandahåller allmänt tillgängliga telenät och/eller all
mänt tillgängliga teletjänster och som har ensamrätter
eller speciella rättigheter att tillhandahålla tjänster inom
andra sektorer i samma medlemsstat eller i någon annan
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medlemsstat, skall redovisa televerksamheterna separat i
den utsträckning som det hade krävts om verksamheterna
i fråga hade bedrivits av juridiskt fristående bolag, eller
särskilja strukturerna för televerksamheterna .
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ekonomiska effektivitet och största möjliga nytta för
slutanvändarna . De nationella regleringsmyndigheterna
skall särskilt beakta

— behovet att säkerställa funktionalitet ända ut till

Medlemsstaterna får välja att inte tillämpa kraven på
organisationerna om deras årliga omsättning på markna
den för televerksamhet i gemenskapen är lägre än den
gräns som anges i bilaga VI del 1 .
2.
Medlemsstaterna skall kräva att organisationer som
driver allmänt tillgängliga telenät och/eller allmänt till
gängliga teletjänster enligt bilaga I delarna 1 och 2 och
som av nationella regleringsmyndigheter anmälts att de
har ett betydande marknadsinflytande och tillhandahåller
allmänt tillgängliga telenät och/eller allmänna teletjänster
som är tillgängliga för slutanvändarna och som erbjuder
samtrafiktjänster till andra organisationer skall ha separat
redovisning både för sin samtrafikverksamhet ( vari inbe
grips såväl samtrafiktjänster som tillhandahålls internt
som samtrafiktjänster som tillhandahålls till andra ) och
för sina övriga verksamheter.

Medlemsstaterna får välja att inte tillämpa kraven på
dessa organisationer om deras årsomsättning inom tele
verksamheten i medlemsstaterna är lägre än den gräns
som anges i bilaga VI del 2 .
3.
Organisationer som tillhandahåller allmänt tillgäng
liga telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjänster skall
genast på begäran tillhandahålla ekonomisk information
med önskad detaljeringsgrad till sina respektive nationella
regleringsmyndigheter. De nationella regleringsmyndighe
terna får offentliggöra sådan information som bidrar till
en öppen och konkurrensutsatt marknad, med beaktande
av kommersiella sekretesskrav .

4.

De ekonomiska rapporterna från de organisationer

slutanvändarna,

— behovet att stimulera en konkurrensutsatt marknad,

— behovet att främja upprättandet och utvecklingen av
transeuropeiska nät och tjänster, samtrafik mellan
nationella nät och samverkan mellan tjänster, samt
tillgång till sådana nät och tjänster,
— principerna för icke-diskriminering ( inbegripet lika
tillgång ) och proportionalitet,
— behovet att tillhandahålla och utveckla samhällsom

fattande tjänster .

2 . Allmänna villkor som fastställs i förväg av den
nationella regleringsmyndigheten skall offentliggöras i
enlighet med artikel 14.1 .

Särskilt i fråga om samtrafik mellan organisationer som
anges i bilaga II

— får de nationella regleringsmyndigheterna i förväg
fastställa villkor för de områden som anges i bilaga
VII del 1 ,

— skall de nationella regleringsmyndigheterna verka för
att de frågor som anges i bilaga VII del 2 skall
omfattas av samtrafikavtalen .

3.
För att uppnå de mål som anges i punkt 1 får de
nationella regleringsmyndigheterna när som helst ingripa
på eget initiativ, och skall göra det om någon av parterna
begär det, för att specificera de frågor som måste avhand

som tillhandahåller allmänna telenät eller allmänt till

las i ett samtrafikavtal eller för att fastställa särskilda

gängliga teletjänster skall utarbetas, underställas gransk
ning av en fristående revisor och offentliggöras. Gransk
ningen skall utföras i enlighet med tillämpliga regler i den
nationella lagstiftningen .

villkor som skall iakttas av en eller flera parter i ett
sådant avtal . De nationella regleringsmyndigheterna får i
undantagsfall kräva att ändringar görs i redan slutna
samtrafikavtal, om detta kan motiveras av behovet att
säkerställa effektiv konkurrens och/eller av behovet av

samverkan mellan tjänster för användarna .

Första stycket gäller även för den separata redovisning
som föreskrivs i punkterna 1 och 2 .

Artikel 9

De nationella regleringsmyndigheternas allmänna
skyldigheter

De villkor som anges av de nationella regleringsmyndig
heterna får bland annat ange villkor för att säkerställa
effektiv konkurrens, tekniska villkor, taxor, villkor för
leverans och användning, villkor om iakttagande av till
lämpliga standarder, iakttagande av väsentliga krav,

skydd för miljön och/eller upprätthållande av kvaliteten
på tjänster ända ut till slutanvändaren .

De nationella regleringsmyndigheterna skall verka

Den nationella regleringsmyndigheten får när som helst
på eget initiativ eller om någon av parterna begär det
också ange de tidsfrister inom vilka förhandlingar om

för och se till att tillfredsställande samtrafik tillhandahålls

samtrafik skall avslutas . Om en överenskommelse inte

i alla användares intresse, och de skall utöva sina skyldig
heter på ett sådant sätt att det gör största möjliga

nås inom den angivna tidsfristen, skall den nationella
regleringsmyndigheten vidta åtgärder för att få till stånd

1.
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en överenskommelse enligt förfaranden som fastställts av
denna myndighet. Dessa förfaranden skall vara tillgäng
liga för allmänheten i enlighet med artikel 14.2 .
4.
Om en organisation som har tillstånd att tillhanda
hålla allmänt tillgängliga telenät eller allmänt tillgängliga
teletjänster sluter samtrafikavtal med andra , skall den
nationella regleringsmyndigheten ha rätt att granska alla
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gängliga teletjänster inte har kopplat samman sina utrust
ningar, skall de nationella regleringsmyndigheterna , i
enlighet med proportionalitetsprincipen och i användar
nas intresse, som en sista utväg kunna kräva att berörda
organisationer kopplar samman sina utrustningar för att

skydda väsentliga allmänna intressen och, om det är
lämpligt, kunna ange villkoren för samtrafiken .

sådana samtrafikavtal i deras helhet .

5.
Om det uppstår en tvist om samtrafik mellan orga
nisationer i en medlemsstat, skall den nationella regle
ringsmyndigheten i den medlemsstaten på begäran av
någon av parterna vidta åtgärder för att lösa tvisten inom
sex månader från denna begäran. Tvisten skall lösas
genom att en rimlig balans åstadkoms mellan rättmätiga
intressen från båda parter.
Härvid skall den nationella regleringsmyndigheten bland
annat beakta

Artikel 10

Väsentliga krav
Utan att det påverkar de åtgärder som kan vidtas i
enlighet med artiklarna 3.5 och 5.3 i direktiv
90/387/EEG skall de väsentliga krav som anges i arti
kel 3.2 i direktiv 90/387/EEG tillämpas i det här direkti
vet i fråga om samtrafik av allmänt tillgängliga telenät
och/eller allmänt tillgängliga teletjänster enligt a till d i

— användarnas intresse ,

denna artikel .

— författningsenliga skyldigheter eller restriktioner som
gäller för någon av parterna ,

Om den nationella regleringsmyndigheten i samtrafikavtal
inför villkor som grundas på väsentliga krav skall dessa
villkor offentliggöras på det sätt som fastställs i arti

— det önskvärda i att stimulera nyskapande marknadser
bjudanden och att erbjuda användarna ett brett urval
av teletjänster på nationell nivå och på gemenskaps
nivå,

— tillgången på tekniskt och kommersiellt genomförbara
alternativ till den begärda samtrafiken,
— det önskvärda i att säkerställa tillträde på lika vill
kor,

— behovet av att bevara det allmänt tillgängliga telenä
tets integritet och upprätthålla samverkan mellan
tjänsterna ,

— arten av den begäran som framställts i förhållande till
de resurser som står till buds för att uppfylla den,

kel 14.1 .

a ) Säkerhet vid nätdrift: Medlemsstaterna skall vidta alla
nödvändiga åtgärder för att se till att de allmänt
tillgängliga telenäten och de allmänt tillgängliga tele
tjänsterna upprätthålls vid katastrofartade nätsam
manbrott eller exceptionella fall av force majeure,
såsom extrema väderleksförhållanden, jordbävningar,
översvämning, åsknedslag eller eldsvåda .
Om sådana händelser som nämns i det första stycket
inträffare , skall berörda organ anstränga sig på alla
sätt för att upprätthålla tjänsten på högsta nivå så att
de prioriteringar som fastställts av de behöriga natio
nella myndigheterna följs .

— parternas inbördes marknadspositioner,

Kravet att uppfylla detta krav skall inte vara ett giltigt
skäl för att vägra att förhandla om samtrafikvillkor .

— allmänintresset (t. ex. skyddet av miljön ),

Den nationella regleringsmyndigheten skall vidare se
till att de villkor för samtrafiken som rör nätsäkerhe

— främjandet av konkurrens,

— behovet av att upprätthålla samhällsomfattande tjäns

ten i fråga om risken för olyckshändelser varken är
oproportionella eller diskriminerande och att de grun
dar sig på i förväg bestämda objektiva kriterier.

ter .

Den nationella regleringsmyndighetens beslut i frågan
skall göras tillgängligt för allmänheten i enlighet med
nationella förfaranden . Berörda parter skall ges en full
ständig redogörelse för de skäl som beslutet grundar sig
på .

6.
Om organisationer som har tillstånd att tillhanda
hålla allmänt tillgängliga telenät och/eller allmänt till

b ) Upprätthållande av nätens integritet: Medlemssta
terna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se
till att de allmänt tillgängliga telenätens integritet
upprätthålls . Detta krav skall inte vara ett giltigt skäl
för att vägra att förhandla om villkoren för samtrafi
ken . Den nationella regleringsmyndigheten skall se till
att de villkor för samtrafiken som rör skydd av nätets
integritet är proportionella och icke-diskriminerande
till sin natur och att de grundar sig på i förväg
bestämda objektiva kriterier.
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c) Samverkan mellan tjänster: Medlemsstaterna får
införa villkor i samtrafikavtal för att säkerställa sam

verkan mellan tjänster, inbegripet villkor för att säkra
tillfredsställande kvalitet ända ut till slutanvändarna .

Sådana villkor får innefatta genomförande av sär
skilda tekniska standarder eller specifikationer eller
uppföranderegler som marknadsaktörerna komit
överens om .

d ) Dataskydd: Medlemsstaterna får införa villkor i sam
trafikavtal för att garantera att data skyddas i den
utsträckning det behövs för att säkerställa efterlevna
den av tillämpliga föreskrifter om skydd av data,
inbegripet skydd av personuppgifter, sekretess vid
behandling, överföring eller lagring av data och skydd
för privatlivet, i överensstämmelse med gemenskaps
lagstiftningen .

Artikel 1 1
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terna vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att
deras nationella ståndpunkter samordnas i internationella
organisationer och forum där beslut om nummerfrågor
fattas, med beaktande av den tänkbara framtida utveck
lingen av nummerfrågorna i Europa .
3.

Medlemsstaterna skall se till att nationella nummer

planer för telekommunikation kontrolleras av den natio
nella regleringsmyndigheten för att garantera att de är
oberoende av organisationer som tillhandahåller telenät
eller teletjänster . För att säkerställa verklig konkurrens
skall de nationella regleringsmyndigheterna se till att
förfarandena för tilldelning av enskilda nummer och/eller
av nummerserier är öppna , rättvisa och sker i rätt tid,
och att tilldelningen sker på ett objektivt, öppet och
icke-diskriminerande sätt. De nationella regleringsmyn
digheterna får fastställa villkor för användningen av vissa
prefix eller vissa kortnummer, särskilt när dessa används
för tjänster av allmänt intresse ( t .ex. frisamtalstjänster,
betalteletjänster, nummerupplysningstjänster samt larm
och räddningstjänster ) eller för att se till att det finns
likvärdig tillgång.

Samlokalisering och delning av utrustning
Om en organisation som tillhandahåller allmänt tillgäng
liga telenät och/eller allmänt tillgängliga teletjänster enligt
nationell lagstiftning har rärt att installera utrustning på,
över eller under offentligt ägd eller privat mark eller får
utnyttja ett förfarande för att expropriera eller använda
mark, skall de nationella regleringsmyndigheterna verka
för en delning av sådan utrustning och/eller mark med
andra organisationer som tillhandahåller allmänt tillgäng
liga telenät och teletjänster.
Avtal om samlokalisering eller delning av utrustning skall
normalt slutas genom affärsmässiga och tekniska avtal
mellan berörda parter. Den nationella regleringsmyndig
heten får ingripa för att lösa tvister i enlighet med
artikel 9 .

4.
De nationella regleringsmyndigheterna skall se till
att huvudkomponenterna i de nationella nummerpla
nerna , och alla senare tillägg eller ändringar i dem, skall
offentliggörs i enlighet med artikel 14.1 , med endast de
begränsningar som är nödvändiga av nationella säker
hetsskäl .

5.
De nationella regleringsmyndigheterna skall främja
ett så tidigt införande som möjligt av nummerportabili
tetstjänsten , som gör det möjligt för de slutanvändare
som så önskar att behålla sitt eller sina nummer på en
given plats inom det fasta allmänt tillgängliga telefonnä
tet, oavsett vilken organisation som tillhandahåller tjäns
ten, och se till att denna utrustening är tillgänglig i
åtminstone alla större befolkningscentra före den 1 ja
nuari 2003 .

I synnerhet får medlemsstaterna inte meddela föreskrifter
om delning av utrustening och/eller delning av mark
( inbegripet fysisk samlokalisering) förrän efter en skälig
tid med offentligt samråd under vilken alla berörda
parter måste ges tillfälle att yttra sig. Sådana föreskrifter
får innehålla regler om fördelning av kostnaderna för
delning av utrustening och/eller delning av mark .

6.
De nationella regleringsmyndigheterna skall se till
att nummerplaner och nummerförfaranden tillämpas på
ett sätt som ger en rimlig och lika behandling av alla som
tillhandahåller allmänt tillgängliga teletjänster. Medlems
staterna skall i synnerhet se till att en organisation som
har erhållit en nummerserie undgår otillbörlig diskrimi
nering i de nummersekvenser som ger tillträde till tjänster
från andra teleopeatörer.

Artikel 12

Nummerfrågor
1.
Medlemsstaterna skall se till att lämpliga nummer
och nummerserier tillhandahålls för alla allmänt tillgäng
liga teletjänster .

2.
För att säkerställa fullständig samverkan mellan nät
och tjänster som omfattar hela Europa skall medlemssta

Artikel 13

Tekniska standarder

1.
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5.3 i
direktiv 90/387/EEG, där det fastställs att införandet av

angivna europeiska standarder kan göras obligatoriskt,
skall de nationella regleringsmyndigheterna se till att
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Artikel 15

organisationer som tillhandahåller allmänt tillgängliga
telenät eller allmänt tillgängliga teletjänster till fullo tar
hänsyn till de standarder som i Europeiska gemenskaper
nas officiella tidning anges som lämpliga för samtrafik .
Om sådana standarder saknas skall de nationella regle
ringsmyndigheterna främja tillhandahållandet av tekniska
gränssnitt för samtrafik i enlighet med följande standar
der eller specifikationer
— standarder antagna av europeiska standardiseringsor
gan, t. ex . Europeiska institutet för telekommunika
tionsstandarder ( ETSI ) eller Europeiska organisatio
nen för standardisering ( DEN)/Europeiska kommittén
för elektroteknisk standardisering ( Cenelec ),
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Förfarande för rådgivande kommitté
1.

Kommissionen skall biträdas av den kommitté som

har inrättats i enlighet med artikel 9.1 i direktiv
90/387/EEG, nedan kallad ONP-kommittén .

2 . Kommissionens företrädare skall förelägga kommit
tén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt
genom omröstning.

eller, om sådana standarder saknas,
— internationella

standarder

eller

rekommendationer

antagna av Internationella teleunionen ( ITU ), Interna
tionella standardiseringsorganisationen ( ISO ) eller
Internationella elektrotekniska kommittén ( IEC ),

3 . Yttrandet skall protokollföras och dessutom har
varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning
tagen till protokollet .

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande
som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén
om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats .

eller, om sådana standarder saknas ,
— nationella standarder .

2.
Kommissionen får, i enlighet med förfarandet i
artikel 15 , begära att europeiska standardiseringsorgan,
där så är lämpligt, fastställer standarder för samtrafik och
tillträde . Hänvisningar till standarder för samtrafik och
tillträde får offentliggöras i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning i enlighet med artikel 5 i direktiv

Artikel 16

Förfarande för föreskrivande kommitté

90/387/EEG .

1.

Utan hinder av bestämmelserna i artikel 15 skall

följande förfarande gälla för de frågor som omfattas av

Artikel 14

artikel 19 .

Offentliggörande av och tillgång till information
1 . I fråga om den information som anges i artiklarna
7.3 , 9.2 , 10 och 12.4 skall de nationella regleringsmyn
digheterna se till att aktuell information offentliggörs på
ett lämpligt sätt för att berörda parter enkelt skall kunna
få tillgång till den . Det skall anges i den berörda med
lemsstatens officiella tidning hur informationen offentlig
görs .

föranden får inte rösta .

2 . I fråga om den information som anges i artiklarna
4.1 , 5.3 , 5.5 , 6 c och 9.3 skall de nationella reglerings
myndigheterna se till att aktuell information utan kost
nad hålls tillgänglig på begäran för de berörda parterna
under normal kontorstid . Det skall anges i den berörda
medlemsstatens officiella tidning när och var tillgång till
informationen kan ges .
3.

2 . Kommissionens företrädare skall förelägga kommit
tén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande frågan är . Den skall fatta sitt
beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i
fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta
på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas
röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2 . Ord

Medlemsstaterna

skall

underrätta

kommissionen

före den 1 januari 1998 — och därefter omgående om

3.
Kommissionen skall själv anta förslaget om det är
förenligt med kommitténs yttrande .

4.
Om förslaget inte är förenligt med kommitténs
yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissio
nen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall
vidtas . Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad

majoritet.

ändring sker — om hur den information som avses i

punkterna 1 och 2 görs tillgänglig. Kommissionen skall i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning regelbundet
offentliggöra en motsvarande hänvisning till sådana
anmälningar .

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader
från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv
besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas .
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Artikel 17

Artikel 18

Förlikningsförfarande för tvister mellan organisationer

Anmàlan

som bedriver verksamhet med tillstånd från olika
medlemsstater

1.

Utan att det påverkar

1 . Medlemsstaterna skall se till att de nationella regle
ringsmyndigheterna har tillräckliga resurser för att utföra
de uppgifter som anges i detta direktiv och skall senast

a ) de åtgärder som kommissionen eller någon medlems
stat får vidta i enlighet med fördraget,

den 31 januari 1997 anmäla till kommissionen vilka
nationella regleringsmyndigheter somhar ansvar för dessa
uppgifter .

b ) de rättigheter som den part som åberopar förfarandet
i punkterna 2 och 3 , de berörda organisationerna
eller någon annan part har enligt gällande nationell
lagstiftning,

2.
De nationella regleringsmyndigheterna skall senast
den 31 januari 1997, och vid ändring genast därefter,
anmäla till kommissionen vilka organisationer som

skall det förfarande som fastställs i punkterna 2, 3 och 4
användas i händelse av en tvist om samtrafik mellan

organisationer som bedriver verksamhet med tillstånd
från olika medlemsstater, om en sådan tvist inte faller
under ansvarsområdet för en enskild nationell reglerings

myndighet som utövar sina befogenheter i enlighet med
artikel 9 .

2.
Varje part får hänskjuta tvisten till de berörda
nationella regleringsmyndigheterna . De nationella regle
ringsmyndigheterna skall samordna sina insatser för att
åstadkomma en lösning av tvisten, i enlighet med princi
perna i artikel 9.1 .
3.
Om de berörda nationella regleringsmyndigheterna
inte har uppnått enighet om någon lösning inom sex
månader efter det att tvisten hänskjutits till dem, får
någon av dem åberopa förfarandet i punkt 4 genom en
anmälan till kommissionen med kopior till alla berörda
parter och nationella regleringsmyndigheter. Lösningen
skall ha bindande verkan endast om samtliga parter är

— har ett åtagande om samhällsomfattande tjänster för
att tillhandahålla de allmänt tillgängliga telenät och
allmänt tillgängliga teletjänster som anges i bilaga I
del 1 , och som är berättigade tillatt direkt få ett
bidrag till nettokostnaden i samband med sitt åta
gande i enlighet med förfarandet i artikel 5.2 ,
— är underkastade bestämmelserna i detta direktiv om

organisationer med ett betydande inflytande på mark
naden,

— omfattas av bilaga II .

Kommissionen kan kräva att de nationella regleringsmyn
digheterna motiverar varför de har ansett att en organisa
tion har respektive inte har ett betydande inflytande på
marknaden .

3.
Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning offentliggöra namnen på de organisatio
ner som avses i punkt 2 .

eniga .

4.
Efter en anmälan enligt punkt 3 skall kommissionen
hänskjuta ärendet till ordföranden i kommittén för frågor
om tillhandahållande av öppna nät ( ONP-kommittén ).
Ordföranden i ONP-kommittén skall så snart som möj
ligt sammankalla en arbetsgrupp som skall bestå av minst
två ledamöter i ONP-kommittén, en företrädare för var
och en av de berörda nationella regleringsmyndigheterna
samt ONP-kommitténs ordförande eller någon annan
tjänsteman i kommissionen som denne har utsett. Arbets
gruppen skall normalt sammanträda inom tio dagar efter
det att den har sammankallats . Ordföranden får, på
förslag från någon av medlemmarna i arbetsgruppen,
inbjuda högst två andra personer att bistå den som
experter .

Arbetsgruppen skall ge den part som åberopar förfaran
det, medlemsstaternas nationella regleringsmyndigheter
och de berörda organisationerna tillfälle att framföra sina
synpunkter muntligt eller skriftligt.
Arbetsgruppen skall sträva efter att uppnå en överens
kommelse mellan de berörda parterna . Ordföranden skall
underrätta ONP-kommittén om resultatet av detta förfa
rande .

Artikel 19

Teknisk anpassning

Förändringar som behövs för att anpassa bilagorna IV, V
och VII i detta direktiv till ny teknisk utveckling eller tid
förändringar av marknadssituationen och konksument
efterfrågan skall fastställas av kommissionen i enlighet
med förfarandet i artikel 16 .

Artikel 20

Uppskov
1.
De medlemsstater som anges i rådets resolutioner av
den 22 juli 1993 och den 22 december 1994 och som
haur rätt till en ytterligare övergångsperiod för avregle
ringen av teletjänster skall ges uppskov från skyldighe
terna i artiklarna 3.1 , 3.2, 4.1 , 4.2 , 9.1 och 9.3 , om dessa
skyldigheter rör den direkta samtrafiken mellan mobilte
lefonnätet i denna medlemsstat och det fasta nätet eller

mobiltelefonnätet i andra medlemsstater, så länge och i
den utstrräckning de använder sig av sådana övergångs
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perioder. Medlemsstaterna skall underrätta kommis
sionen om sin avsikt att använda sig av övergångspe
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31 december 1999 . I samband med detta får kommissio

nen begära information från medlemsstaterna .

rioderna .

2 . Uppskov från skyldigheterna enligt artikel 12.5 får
begäras om den berörda medlemsstaten kan visa att dessa
skyldigheter skulle innebära en alltför stor börda för vissa
organisationer eller grupper av organisationer. Medlems
staten skall underrätta kommissionen om varför den

begär uppskov, om när kraven kan uppfyllas och om
vilka åtgärder som kommer att vidtas för att klara
tidsfristen . Kommissionen skall pröva begäran med beak

I rapporten skall det redogöras för vilka bestämmelser i
detta direktiv sombör anpassas mot bakgrund av utveck
lingen på marknaden, den tekniska utvecklingen och
förändringar i konsumentefterfrågen , särskilt i fråga om
a ) bestämmelserna i artikel 5 ,

b ) den tidsplan som föreskrivs i artikel 12.5 .

tande av de särskilda förhållandena i denna medlemsstat

samt behovet av att säkerställa att det finns ett enhetligt
regelverk på gemenskapsnivå och underrätta medlemssta

Artikel 23

ten om den anser att de särskilda förhållandena i med

Genomfôrande

lemsstaten berättigar till att uppskov beviljas och i så fall
hur länge ett sådant uppskov gäller .

1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och
andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 31 december 1997. De skall genast
underrätta kommissionen om detta .

Artikel 21

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de

Samtrafik med organisationer i tredje land
1.

Medlemsstaterna får underrätta kommissionen om

alla rättsliga eller praktiska svårigheter av allmänt slag
som gemenskapsorganisationer kan möta i samband med
samtrafik med organisationer i tredje land och som de

innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare före
skrifter åtföljas av en sådan hänvisning när de offentlig
görs . Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall
göras skall varje medlemsstat själv utfärda .

hare fått kännedom om .

2.

2.
När kommissionen underrättas om sådana svårighe
ter får den vid behov förelägga rådet förslag om ett
lämpligt mandat för förhandling om jämförbara rättighe
ter för gemenskapsorganisationerna i dessa tredje länder.
Rådet skall fatta beslut med kvalificerad majoritet.

detta direktiv .

3.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstift
ning som de antar inom det område som omfattas av

Artikel 24
Ikrafttràdande

Åtgärder som vidtas i enlighet med punkt 2 skall

inte påverka gemenskapens och medlemsstaternas skyl
digheter enligt internationella överenskommelser på
området .

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Artikel 25

Artikel 22

Adressater

Ôversyn
1.

Kommissionen skall senast den 31 december 1997

och därefter regelbundet lämna en rapport till Europa
parlamentet och rådet om vilka rättigheter gemenskaps
organisationerna har att bedriva samtrafik i tredje land .
2 . Kommissionen skall göra en översyn om hur detta
direktiv genomförs och regelbundet lämna en rapport till
Europaparlamentet och rådet, första gången senast den

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna .

Utfårdat i . . .

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande
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BILAG A 1

SÄRSKILDA ALLMÄNNA TILLGÄNGLIGA TELENÄT OCH ALLMÄNT TILLGÄNGLIGA
TELETJÄNSTER

enligt artikel 3.2

Följande allmänt tillgängliga telenät och allmänt tillgängliga teletjänster anses ha stor betydelse på europeisk
nivå .

För organisationer som tillhandahåller de allmänt tillgängliga telenät och/eller teletjänster som anges nedan
och som har ett betydande inflytande på marknaden gäller särskilda skyldigheter för samtrafik och tillträde ,
vilka anges i artiklarna 4.2 , 6 och 7.

DEL 1

Det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet
Det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet avser det allmänna kopplade telenätet som stöder överföring
mellan nätanslutningspunkter på fasta ställen av tal och 3,1 kHz bandbredds audioinformation till stöd för
bland annat

— taltelefoni ,

— telefaxkommunikation grupp III i enlighet med ITU-T-rekommendationerna i T-serien,
— dataöverföring inom talbandet via modem med en hastighet av längst 2 400 bit/s i enlighet med
ITU-T-rekommendationerna i V-serien .

Tillträde till slutanvändarens nätanslutningspunkt sker via ett eller flera nummer i den nationella nummer
planen .

Den fasta allmänt tillgängliga telefonitjänsten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv
95 /62/EG av den 13 december 1995 (').

Den fasta allmänt tillgängliga telefonitjänsten avser tillhandahållandet till slutanvändare på fasta ställen av
en tjänst för att ringa upp och ta emot nationella och internationella samtal och kan inbegripa tillgång till
larm- och räddningstjänster ( 112 ), tillhandahållandet av telefonisttjänster, nummerupplysningstjänster,
allmänt tillgängliga telefonautomater, tjänster enligt särskilda villkor och/eller särskild utrustning för kunder
med handikapp eller med särskilda sociala behov.
Tillträde till slutanvändaren sker via ett eller flera nummer i den nationella nummerplanen .

DEL 2

Förhyrda förbindelser

Forhydra förbindelser avser teleutrustning som ger en allmänt tillgängliga överföringskapacitet mellan
nätanslutningspunkter och som inte inbegriper koppling på begäran ( kopplingsfunktioner som användaren
själv kan styra som en del av den förhyrda förbindelse som tillhandahålls ). De kan inkludera system som
tillåter flexibel användning av den förhyrda förbindelsens bandbredd , inklusive vissa dirigerings- och
styrningsmöjligheter.

DEL 3

Allmänt tillgängliga mobiltelefonnät

Ett allmänt tillgängligt mobiltelefonnät är ett allmänt tillgängligt telefonnät där nätanslutningspunkterna
inte finns på fasta ställen .
(') EGT nr L 321 , 30.12.1995 , s . 6 .
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Allmänt tillgängliga mobiltelefonitjänster

En allmänt tillgänglig mobiltelefonitjänst är en telefonitjänst som helt eller delvis består av upprättandet av
radiokommunikation till en mobiltelefonanvändare och som helt eller delvis använder ett allmänt tillgängligt
mobiltelefonnät .

BILAG A II

ORGANISATIONER MED RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER ATT FÖRHANDLA OM SAM

TRAFIK MED VARANDRA I SYFTE ATT GARANTERA GEMENSKAPSTÄCKANDE TJÄNSTER
enligt artikel 4.1

Denna bilaga omfattar de organisationer som tillhandahåller kopplade eller inte kopplade bärartjänster till
användare som andra teletjänster är beroende av .
Organisationer i följande kategorier har både rättigheter och skyldigheter att koppla ihop sig med varandra
i enlighet med artikel 4.1 . Samtrafik mellan dessa organisationer är föremål för ytterligare övervakning av
nationella regleringsmyndigheter, i enlighet med artikel 9.3 . Särskilda avgifter, bestämmelser och villkor för
samtrafik får finnas för dessa kategorier av organisationer, i enlighet med artikel 7.3 .
1 . Organisationer som tillhandahåller fasta och/eller mobila allmänt tillgängliga kopplade telenät och/eller
allmänt tillgängliga teletjänster och som därigenom kontrollerar möjligheterna att få tillträde till en eller
flera nätanslutningspunkter, identifierade genom ett eller flera unika nummer i den nationella nummer
planen ( se anmärkningar nedan ).
2 . Organisationer som tillhandahåller förhyrda förbindelser till användarens lokaler.
3 . Organisationer som i en medlemsstat har tillstånd att tillhandahålla internationella teleförbindelser
mellan gemenskapen och tredje land och för vilket de har ensamrätt eller speciella rättigheter .
4 . Organisationer som tillhandahåller teletjänster och som i denna kategori får bedriva samtrafik i enlighet
med tillämpliga nationella förfaranden för tillstånd eller auktorisation .

Anmàrkningar

Kontroll över möjligheterna att få tillgång till en nätanslutningspunkt innebär förmåga att kontrollera den
teletjänster som är tillgängliga för slutanvändaren vid den nätanslutningspunkten och/eller förmåga att
hindra andra tjänsteleverantörens tillträde till slutanvändaren vid den nätanslutningspunkten .

Kontroll över möjligheterna att få tillträde kan innebära äganderätt till eller kontroll över den fysiska
ledningen ( antingen ledningsburen eller trådlös ) till slutanvändaren och/eller förmåga slutanvändarens
nätanslutningspunkt .

BILAGA III

BERÄKNING AV KOSTNADEN FÖR ATAGANDEN OM ATT TILLHANDAHALLA SAMHÄLLSOM

FATTANDE TJÄNSTER FÖR TALTELEFONI
enligt artikel 5.3

Samhälsomfattande tjänster avser de skyldigheter som av en medlemsstat åläggs en organisation och som
gäller tillhandahållandet av nät och tjänster inom ett angivet geografiskt område , inbegripet, om så behövs ,
en utjämning av priserna för att tillhandahålla tjänsten inom detta geografiska område .
Kostnaden för samhällsomfattande tjänster skall beräknas som skillnaden mellan nettokostenaden för en
organisation att bedriva verksamhet med samhällsomfattande tjänster och kostenaden att bedriva verksam
heten utan samhällsomfattande tjänster.
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Detta gäller oavsett om nätet i en enskild medlemsstat är fullt utvecklat eller fortfarande är under utveckling
och tillväxt .

Beräkningen skall bygga på kostnader som kan hänföras till följande:
i ) Delar av den angivna tjänsterna som kan tillhandahållas endast med förlust eller som kan tillhandahållas
endast på ekonomiska villkor som faller utanför normala kommersiella villkor.
Denna kategori får inbegripa tjänstekomponenter som tillgång till larm- och räddningstjänster, tillhan
dahållande av vissa allmänt tillgängliga telefonautomater, tillhandahållande av vissa tjänster eller
utrustning för handikappade m.m .
ii ) Vissa slutanvändare eller grupper av slutanvändare, som med beaktande av kostnaden för att
tillhandahålla det angivna nätet och den angivna tjänsten, den intäkt som uppkommer samt den
geografiska utjämning av priserna som kan åläggas av en medlemsstat, kan betjänas endast med förlust
eller på ekonomiska villkor som faller utanför normala kommersiella villkor .

Denna kategori inbegriper den slutanvändare eller grupper av slutanvändare som inte skulle erhålla
tjänsten från en kommersiell operatör som inte var skyldig att tillhandahålla samhällsomfattande
tjänster .

I avlägsna regioner med nät under utbyggnad bör kostnadsberäkningen göras på grundval av tilläggskostna
den för att betjäna de slutanvändare eller grupper av slutanvändare som en operatör som tillämpar normala
kommersiella principer i en konkurrensutsatt miljö skulle välja att inge betjäna .
Intäkter skall beaktas vid beräkning av nettokostnaden. Beräkningen bör baseras på framtida kostnader och
intäkter .

BILAG A IV

FORTECKNING OVER KOMPONENTER IF AVGIFTERNA FÖR SAMTRAFIK

enligt artikel 7.3

Samtrafikavgifter avser de faktiska avgifter som de hopkopplade parterna betalar.
Taxestrukturen hänför sig till de breda kategorier sam samtrafikavgifterna kan indelas i, t.ex. följande :

— Avgifter för att täcka genomförandet av den fysiska hopkopplingen, baserat på kostnaderna för att
tillhandahålla de särskilda samtrafiktjänster som efterfrågas ( särskild utrustning och resurser, kompatibi
litetsprov m . m .).
— Hyresavgifter för att täcka den fortgående användningen av utrustning och resurser ( underhåll av
samtrafik m . m .).

— Rörliga avgifter för kompletterande tjänster och tilläggstjänster (tillgång till nummerupplysning, telefo
nisttjänster, insamling av data, debitering, fakturering, kopplade och avancerade tjänster m. m .).
— Trafikrelaterade kostnader som uppkommer vid överföring av trafik till eller från det hopkopplade nätet
( t.ex. kostnader för koppling och överföring), som kan tas ut per minut och/eller på grundval av den
ökade nätkapacitet som behövs .
Delar av taxan kan hänföra sig till de individuella priser som fastställs för varje nätkomponent eller tjänst
som tillhandahålls till den hopkopplade parten.

Taxor och avgifter för samtrafik skall följa principerna för kostnadsorientering och öppenhet, i enlighet med
artikel 7.2 .

Samtrafikavgifter får innefatta en rimlig andel, i enlighet med proportionalitetsprincipen, av de gemensamma
och allmänna kostnaderna , de kostnader som uppstår genom att tillhandahålla lika tillträde och nummer

portabilitet, samt kostnaderna för att tillgodose väsentliga krav (vidmakthållande av nätets integritet,
nätsäkerhet i nödsituationer, samverkan mellan olika tjänster och dataskydd ).
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BILAGA V

KOSTNADSREDOVISNINGSSYSTEM FOR SAMTRAFIK

enligt artikel 7.6

I artikel 7.5 krävs det att detaljer i kostnadsredovisningssystemet skall redovisas och förteckningen nedan
anger som exempel några komponenter som ett sådant redovisningssystem kan innehålla.

Syftet med att offentliggöra denna information är att sörja för öppenhet i beräkningen av samtrafikavgifter,
så att andra marknadsaktörer skall kunna förvissa sig om att avgifterna har beräknats på ett rimligt och
korrekt sätt .

Detta mål skall beaktas av den nationella regleringsmyndigheten och av de berörda organisationerna när de
bestämmer hur detaljerad den offentliggjorda informationen skall vara .
Förteckningen nedan anger de komponenter som skall ingå i den information som offentliggörs.
1 . Använd kostnadsstandard

t.ex. full fördelning av kostnader, långsiktiga genomsnittliga tillkommande kostnader, marginalkostna
der, fristående kostnader, gemensamma direkt hänförbara kostnader osv.,
inklusive använd kostnadsbas,

dvs. historiska kostnader ( baserade på faktiska utgifter för utrustening och system ) eller framtida
kostnader (baserade på beräknade återanskaffningskostnader för utrustning eller system ).
2 . Kostnadskomponenter i taxan för samtrafik

Identifiering av alla enskilda kostnadskomponenter som tillsammans utgör avgiften för samtrafik,
inbegripet vinstkomponenten .
3 . Detaljeringsgrad i och metoder för kostnadsfördelning, särskilt behandlingen av samkostnader
Uppgifter om detaljeringsgraden för analys av direkta kostnader och den detaljeringsgrad och metod i
enlighet med vilka samkostnader inkluderas i samtrafikavgifterna .
4 . Redovisningspraxis

Dvs . den redovisningspraxis som används för behandlingen av kostnader, däribland

— avskrivningstiden för större poster bland de fasta tillgångarna ( t.ex. mark, byggnader, utrustning
m . m .),

— behandlingen av andra större utgiftsposter som intäkter kontra kapitalkostnader (t.ex. mjukvara till
datorer och datorsystem, forskning och utveckling, utveckling av nya marknader, direkt och indirekt
byggande, reparation och underhåll, finansiella kostnader m.m.).
Uppgifterna om kostnadsredovisningssystemen i denna bilaga får ändras i enlighet med förfarandet i
artikel 19 .

BILAG A VI

TRÖSKLAR FOR OMSÄTTNING AV TELEKOMMUNIKATION

enligt artiklarna 8.1 och 8.2

Del 1 — Den tröskel för årsomsättning från televerksamhet som avses i artikel 8.1 i detta direktiv skall vara
femtio miljoner ecu ( 50 miljoner ecu ).
Del 2 — Den tröskel för årsomsättning från televerksamhet som avses i artikel 8.2 i detta direktiv skall vara
tjugo miljoner ecu ( 20 miljoner ecu ).
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BILAGA VII

RAMAR FÖR FORHANDLINGAR OM AVTAL OM SAMTRAFIK

enligt artikel 9.3

DEL 1

Områden på vilka den nationella regleringsmyndigheten kan fastställa i förväg gällande villkor
a ) Förfaranden för lösning av tvister

b ) Krav på offentliggörande av eller tillgång till avtal om samtrafik och övrig återkommande publicerings
skyldigheter
c ) Krav på lika tillträde och nummerportabilitet

d ) Krav på delning av utrustning, inbegripet samlokalisering
e ) Krav på att se till att väsentliga krav upprätthålls
f) Krav på tilldelning och användning av nummerresurser ( inbegripet tillgång till nummerupplysningstjäns
ter , larm- och räddningstjänster samt alleuropeiska nummer )

g ) Krav för bibehållandet av kvaliteten på tjänster ända ut till slutanvändaren

h ) Där så är tillämpligt, fastställande av den separerade del av samtrafikavgiften som utgör bidrag till
nettokostnaden för samhällsomfattande tjänster

DEL 2

Övriga frågor som avtal om samtrafik bör omfatta
a)

Beskrivning av de samtrafiktjänster som skall tillhandahållas

b)

Betalningsvillkor, inbegripet faktureringsförfarande

c)

Bestämning av hopkopplingspunkter

d)

Tekniska standarder for samtrafik

e)

Provning av driftskompatibilitet

f)

Åtgärder för att uppfylla väsentliga krav

g)

Immateriella rättigheter

h)

Bestämmande och avgränsning av ansvar och ersättningsskyldighet

i)

Bestämmande av avgifter för samtrafik och deras utveckling över tiden

j)

Tvistelösningsförfaranden mellan parterna innan ingripande av den nationella regleringsmyndigheten
begärs

k)

Avtalstid och omförhandling

1)

Förfaranden förden händelse någon av parterna föreslår ändringar i nätet eller de erbjudna tjänsterna

m ) Uppnående av lika tillträde
n)

Delning av utrustning

o)

Tillgång till anslutande funktioner, tilläggstjänster och avancerade tjänster

p)

Trafik- och näthantering

q)

Bibehållande av och kvalitet på samtrafiktjänster

r)

Sekretess för icke offentliga delar av avtalen

s)

Personalutbildning
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RÅDETS MOTIVERING

I.

INLEDNING

1 . Efter de omfattande samråd som . hölls in början av 1995 om kommissionens grönbok
om liberalisering av infrastrukturen för telekommunikation, lade kommissionen den
31 augusti 1995 fram ett förslag om samtrafik inom telekommunikation i syfte att
säkerställe samhällsomfattande tjänster och driftskompatibilitet genom tillämpning av
principerna för tillhandahållande av öppna nät ( ONP ).
Detta förslag grundar sig på artikel 100a i EG-fördraget.

2 . Europaparlamentet avgav sitt yttrande vid den första behandlingen den 14 februari
1996 .

Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 28 februari 1996 .
Mot bakgrund av dessa yttrande lade kommissionen den 20 mars 1996 fram ett ändrat
förslag.
3 . Den 17 juni 1 996 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 189b i
fördraget.
II .

MAL

Förslaget, som skall ses mot bakgrund av ett fullständigt öppnande av marknaden 1998 ,
avser att på ett harmoniserat sätt fastställa de principer för samtrafik som skall tillämpas i
medlemsstaterna för att se till att nytillkomna operatörer på marknaden liksom kunder,
men även mera allmänt samtliga nuvarande och potentiella användare får fri tillgång till
telenäten och teletjänsterna .
III . ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1 . Allmänna synpunkter

Rådet anser att den kompromiss utifrån vilken det antog sin gemensamma ståndpunkt
överensstämmer med målen i kommissionens förslag och i synnerhet utgör en lämplig
harmoniserad ram för samtrafiken .

Särskilt då det gäller de ändringsförslag som Europaparlamentet har lagt fram, har rådet
i flertalet fall anslutit sig till kommissionens ståndpunkt, så som denna formuleras i
kommissionens ändrade förslag.
När det har varit nödvändigt att göra ändringar i kommissionens förslag samt i fråga
om rådets inställning till Europaparlamentets ändringsförslag, har rådet huvudsakligen
koncentrerat sig på följande :
— Att se tillät det föreligger enhetlighet med andra relevanta gemenskapsbestämmelser,
särskilt direktiven om tillämpning av tillhandahållet av öppna nät ( ONP ) (till
exemple i fråga om kommittéförfarande ).
— Att fastställa räckvidden för vissa bestämmelser ( till exempel genom att fördela
bördan för samhällsomfattande tjänster så att den även omfattar organisationer som
tillhandahåller allmänt tillgängliga taltelefonitjänster ).

— Att förenkla formuleringarna i direktivet eller införa större flexibilitet i de bestäm
melser som föreslagits .
2 . Särskilda synpunkter

i ) I sin gemensamma ståndpunkt har rådet godtagit följande av Europaparlamentets
ändringsförslag:

— Nr 12 första stycket, 24, 28 , 42, 45 andra stycket, 52, 56 första och andra
stycket, 58 och 68 .
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Rådet har även godtagit följande ändringsförslag antingen efter redaktionella
ändringar men med bibehållande av själva andemeningen, eller med bibehållande av
endast en del av innehållet :

— Nr 15 andra stycket ( som omfattas av punkt 13 i ingressen ), 23 , 26 andra och
fjärde stycket ( som omfattas av bilaga IV), 37, 63 , 64, 65 , 66 , 67.

ii ) Rådet har däremot inte kunnat ställa sig bakom kommissionen när det gäller
följande ändringsförslag från Europaparlamentet:

Ändringsförslag nr 14 ( artikel 3.1 )
Rådet har ansett att detta ändringsförslag inte återspeglar andemeningen i det
förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma ramar för
allmänna tillstånd och enskilda licenser inom området för telekommunikationstjäns
ter som kommissionen lade fram i januari 1 996 .

Ändringsförslag nr 20 ( artikel 5.5 ) och 22 ( artikel 6 , inledningen )
Skillnaderna mellan dessa ändringsförslag och den gemensamma ståndpunkten är i
huvudsak redaktionella .

Ändringsförslag nr 29 (artikel 7.5a )
Detta ändringsförslag har inte godkänts, huvudsakligen för att förenkla texten till
direktivet, eftersom rådet anser att kommissionen i alla händelser behåller de

befogenheter som den har tilldelats genom fördraget och sekundärlagstiftningen .

Ändringsförslag nr 32 ( artikel 7.8 )
Rådet har strukit artikel 8.7 av förenklingsskäl . Det har nämligen ansett att
kommissionen, beroende på de befogenheter som den har tilldelats genom fördraget
för att se till att detta direktiv tillämpas, i alla händelser fortfarande har möjlighet
att begära att kommittén för öppna nät får tillgång till de offentliggjorda avgifterna
och villkoren för samtrafik samt till de skatter som kan hänföras till fördelningen
av bördan för de samhällsomfattande tjänsterna .

Ändringsförslag nr 36 ( artikel 8.3a )
Rådet har antagit samma hållning till detta ändringsförslag som till ändringsförslag
nr 29 .

Ändringsförslag nr 40 ( artikel 9.1 ) och 43 ( artikel 9.6a )
Rådet har ansett att det ansvar som skall anförtros de nationella regleringsmyndig
heterna enligt detta ändringsförslag inte är förenligt med detta direktiv .

Ändringsförslag nr 44 ( artikel 10 da )
Rådet har inte godkänt detta ändringsförslag, eftersom direktiv 90/387/EEG om
tillhandahållande av öppna telenät inte anger miljöskydd som ett väsentligt krav.
Rådet har dock ansett att Europaparlamentets farhågor i denna fråga i stort har
beaktats i artikel 11 om samlokalisering och delning av utrustning i den gemen
samma ståndpunkten .

Ändringsförslag nr 46 ( artikel 12.2 )
Rådet har ansett det vara mycket svårt för medlemsstaterna att sörja för en verklig
samordning av de nationella ståndpunkterna i internationella organisationer och
forum, eftersom medlemsstaterna endast kan vidta nödvändiga åtgärder för att
uppnå denna samordning.

Ändringsförslag nr 47 ( artikel 12.3 )
Rådet har inte kunnat ställa sig bakom Europaparlamentets förslag om att skapa en
koppling mellan de nationella regleringsmyndigheternas övervakning av de natio
nella telenumreringsplanerna och ett underlättande av nummerportabiliteten .
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Ändringsförslag nr 48 ( artikel 12.5 ) och 53 andra stycket ( tidigare artikel 19, nu
artikel 20 )

Frågan om nummerportabilitet har lett till djupgående diskussioner inom rådet på
grund av de höga avgifter som operatörerna åläggs att betala för genomförandet av
denna tjänst.
Efter diskussionerna godkändes följande lösning:

— Målet att den aktuella tjänsten skall vara tillgänglig i alla större befolknings
centra före den 1 januari 2003 bibehålls ( artikel 12.5 ). Kommissionen kan
bevilja uppskov på begäran av medlemsstaterna om desa kan bevisa att en
alltför stor börda läggs på vissa organisationer ( artikel 20.2 ).
— Denna tidsfrist skall eventuellt ändras enligt förfarandet i artikel 100a med
hänsyn till den rapport som kommissionen skall överlämna till Europaparlamen
tet och rådet före den 31 december 1999 ( artikel 22.2 ).

Enligt rådet beaktar denna lösning på ett väl avvägt sätt både användarnas intressen
och de kostnader som denna tjänst medför.

Ändringsförslag nr 49 och 51 (tidigare artikel 16.2 och 16.5 , nu artikel 17.2, 17.3
och 17.4 )

I fråga om gränsöverskridande tvister har rådet ansett det vara lämpligt att på
gemenskapsnivå föreskriva ett förlikningsförfarande som liknar det som -redan har
införts genom direktiven 92/44/EEG och 95/62/EEG om tillämpningen av de
principer för öppna nät ( ONP ) som gäller för förhyrda förbindelser respektive
taltelefoni, eftersom det anser att ett sådant förfarande gör det möjligt att tillgodose
bägge parters intressen vid en tvist.

Ändringsförslag nr 53 (tidigare artikel 19, nu artikel 20 )
Trots att dess formulering skiljer sig från den som används i kommissionens
ändrade förslag, återspeglar artikel 20 i stort Europaparlamentets farhågor, efter
som den formulerar en nära koppling mellan den ytterligare övergångsperiod som
vissa medlemsstater har rätt till för att libéralisera teletjänsterna och dessa medlems
staters rätt till den uppskov från vissa skyldigheter som hänför sig till detta
direktiv .

Ändringsförslag nr 56 tredje delen ( tidigare artikel 21.2 , nu artikel 22.2 )
Rådet har ansett att hänvisningen till att eventuellt inrätta en europeisk reglerings
myndighet inte var ändamålsenlig i detta direktiv .
iii ) Det bör dessutom noteras att rådet i sin gemensamma ståndpunkt har infört ett
antal nya bestämmelser i förhållande till kommissionens förslag och Europaparla
mentets ändringsförslag.

Det rör sig huvudsakligen om följande punkter :
Artikel 2.1 : Definitioner

Definitionerna av samtrafik ( punkt a ) och teletjänster ( punkt d ) har preciserats
ytterligare .

Artikel 3.2 : Principer för samtrafik

Denna artikels tillämpningsområde har utvidgats till att även omfatta allmänt
tillgängliga mobiltelefonnät.
Artikel 4.2 : Rättigheter och skyldigheter vid samtrafik

I den gemensamma ståndpunkten fastställs det att de organisationer som anses ha
ett betydande inflytande på marknaden skall uppfylla " alla rimliga önskemål om
tillträde till nätet ".
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Artikel 4.3 : Definition av en organisation som har ett betydande inflytande på
marknaden

Av rättssäkerhetsskäl har rådet bedömt det vara önskvärt att begreppet organisa
tion som har ett betydande inflytande på marknaden definieras i en artikel och inte
bara i ingressen . Denna text som möjliggör en mer flexibel tillämpning ändrar dock
inte i grunden kommissionens ursprungliga förslag .
Artikel 5.1 : Samhälsomfattande tjänster

Rådet har ansett det vara lämpligt att inkludera de organisationer som tillhandahål
ler allmänt tillgängliga taltelefonitjänster bland de som eventuellt skall dela bördan
för åtagandet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster .
Artikel 7: principer för samtrafikavgifter och kostnadsredovisningssystem
I punkt 2 har principerna om öppenhet och kostnadsorientering utvidgats till att
även gälla organisationer som tillhandahåller allmänt tillgängliga nät och allmänt
tillgängliga mobiltelefontjänster och som har ett betydande inflytande på markna
den .

I punkt 3 ges efter ändringen en möjlighet att fastställa olika taxor och villkor för
samtrafik för olika kategorier av organisationer.
Punkt 5 har omformulerats för att överensstämma med ONP-direktivet om

taltelefoni ( artikel 13.2 ).

Artikel 8: Särredovisning och affärsredovisning
I punkt 1 ges medlemsstaterna möjlighet att särskilja strukturerna för televerksam
heten för de organisationer som för övrigt har exklusiva eller särskilda rättigheter
att tillhandahålla tjänster inom andra sektorer .

Bestämmelserna i punkt 2 har begränsats till de organisationer som anges i bilaga I
första och adnra delen och som har ett betydande inflytande på marknaden .
Artikel 9.2 : De nationella regleringsmyndigheternas allmänna skyldigheter
När det gäller samtrafiken mellan de organisationer som anges i bilaga II punkt 2
ges de nationella regleringsmyndigheterna möjlighet att fastställa villkor ex ante på
de områden som anges i bilaga VII .
Artikel 10 a och 10 b: Väsentliga krav
Hänvisningen till särskilda villkor för ersättning har strukits .
Artikel 13.1 : Tekniska standarder

Hänvisningen till de specifikationer som är allmänt godtagna inom industrin och
som har utarbetats av internationella industriorganisationer har strukits .
Artikel 14.2 : Offentliggörande av och tillgång till information
I punkt 2 föreskrivs ( beträffande den information som anges i artiklarna 4.1 , 5.5 , 6 ,
7.3 och 9.3 ) att aktuell information skall hållas tillgänglig kostnadsfritt på begäran
av de berörda parterna .
Artikel 16 : Regleringskommitté

Rådet har för anpassning till den tekniska utvecklingen i bilagorna IV, V och VII
fastställt et regleringskommittéförfarande av typ Illa för att dessa bättre skaH
överensstämma med övriga ONP-direktiv som redan föreskriver detta förfarande .
Artikel 19: Teknisk anpassning

Artikel 18 är endast tillämplig på bilagorna IV, V och VII, eftersom rådet anser att
ändringen av övriga bilagor med beaktande av deras koppling till direktivets
tillämpningsområde endast kan behandlas enligt ett kommittéförfarande .
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Artikel 22 : Översyn av direktivets genomförande
I den gemensamma ståndpunkten preciseras det att översynen i synnerhet skall avse
två viktiga bestämmelser i direktivet för att kontrollera om dessa bör anpassas mot
bakgrund av utvecklingen på marknaden, den tekniska utvecklingen och föränd
ringar i efterfrågan från konsumenterna .
Det gäller bestämmelserna om samhälsomfattande tjänster ( artikel 5 ) och datumet
den 1 januari 2003 för införande av tjänster för nummerportabilitet i större
befolkningscentra ( artikel 12.5 ).
Bilaga I första stycket: Det fasta allmänt tillgängliga telefonnätet

Definitionen av en fast allmänt tillgänglig telefonitjänst har utvidgats till att även
gälla tillhandahållande av kompletterande specialtjänster för särskilda sociala
behov .

Bilaga II: Organisationer med rättigheter och skyldigheter att förhandla om
samtrafik
Preciseringar i beskrivningen av kategorierna 3 och 4 har införts .
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GEMENSAM STÅNDPUNKT ( EG ) nr 35/96

antagen av rådet den 18 juni 1996

inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 96/. . ./EG om antagande av ett
åtgärdsprogram för gemenskapen för hälsoövervakning inom ramen för verksamheten på
folkhälsoområdet

( 96/C 220/04 )
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe

iska gemenskapen, särskilt artikel 129 i detta ,

med beaktande av kommissionens förslag ( 1 ),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande ( 2 ),

3 . I Europaparlamentets resolution om folkhälsopoliti
ken efter Maastricht ( 6 ), betonas det hur viktigt det
är att ha tillgång till tillräckling och relevant infor
mation när gemenskapsåtgärder inom folkhälsoom
rådet skall utarbetas . Europaparlamentet har upp
manat kommissionen att samla in och bearbeta
hälsodata från medlemsstaterna för att utvärdera

folkhälsopolitikens effekter på hälsotillståndet inom
gemenskapen .

4 . Kommissionen framhöll i sitt meddelande av den

24 november 1993 om ramen för gemenskapsåtgär
der inom folkhälsoområdet att ett ökat samarbete

med beaktande av Regionkommitténs yttrande ( 3 ),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna
förfarandet (4 ), och

om standardisering och insamling av jämförbara/
kompatibla hälsodata och ett främjande av system
för hälsoövervakning är en förutsättning för att en
ram för stöd till medlemsstaternas politik och pro
gram skall kunna skapas . Området för hälsoöver
vakning, inbegripet hälsodata och hälsoindikatorer,
anges vara prioriterade områden inom vilka förslag
om fleråriga gemenskapsprogram på folkhälsoområ
det skall utarbetas .

med beaktande av följande .

1 . Enligt artikel 3 o i fördraget skall gemenskapens
verfksamhet bidra till att en hög hälsoskyddsnivå
uppnäs . I artikel 129 i fördraget anges uttrycklingen
att gemenskapen har behörighet inom detta område
på så att gemenskapen skall bidra härtill genom att
främja samarbetet mellan medlemsstaterna och vid
behov stödja deras insatser.

2 . Rådet framhöll i sin resolution av den 27 maj 1993
om framtida verksamhet inom folkhälsoområdet ( 5 )
att insamling, analys och spridning av hälsodata
måste förbättras samt att kvalitet och jämförbarhet
hos tillgängliga data måste förbättras och att detta
är en mycket viktig förutsättning för att framtida

program skall kunna utarbetas .
(')
(2)
(3)
(4)

EGT nr C 338 , 16.12.1995 , s . 4 .
EGT nr C 174 , 17.6.1996 , s . 3 .
EGT nr C 129 , 2.5.1996 , s . 50 .
Europaparlamentets yttrande av den 17 april 1996 ( ännu inte
offentliggjort i EGT ), rådets gemensamma ståndpunkt av den
. . . ( ännu inte offentliggjort i EGT ) och Europaparlamentets
beslut av den . . . ( ännu inte offentliggjort i EGT).
( 5 ) EGT nr C 174 , 25.6.1993 , s . 1 .

5 . I sin resolution av den 2 juni 1994 om ramen för
gemenskapens verksamhet på folkhälsoområdet ( 7 )
angav rådet att insamling av hälsodata bör priorite
ras och anmodade kommissionen att lägga fram
lämpliga förslag härom. Rådet framhöll att de data
och indikatorer som används bör omfatta åtgärder
som rör befolkningens livskvalitet, en noggrann
utvärdering av vårdbehov, en uppskattning av anta
let dödsfall som skulle kunna undvikas genom före
byggande insatser, socioekonomiska faktorer somrör
hälsan i olika befolkningsgrupper, samt, när så är
lämpligt och när medlemsstaterna anser det nödvän
digt, hälsovård, medicinsk praxis och reformernas
effekter .

6 . Hälsoovervakning på gemenskapsnivå är mycket
viktig för planering, uppföljning och utvärdering av
gemenskapsåtgärder inom folkhälsoområdet samt
för uppföljning och utvärdering av andra gemen
skapspolitiska åtgärders effekter på hälsan.

( 6 ) EGT nr C 329 , 6.12.1993 , s . 375 .
( 7 ) EGT nr C 165 , 17.6.1994 , s . 1 .
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7. Hälsoövervakning som bygger på uppgifter om folk
hälsan i Europa vilka kommer att kunna samlas in
tack vare ett gemenskapssystem för hälsoövervak
ning, kommer att göra det möjligt att följa folkhäl
sans utveckling och att fastställa prioriteringar och
målsättningar för folkhälsan.

Nr C 220/37

på gemenskapsnivå inbegripet resultat, flexibilitet
och förhållande mellan förväntad kostnad och för

väntade fördelar, inklusive att göra befintliga
bestämmelser mer stringenta . Det behövs ett flex
ibelt system som kan införliva delar som redan nu
bedöms som värdefulla och som kan anpassas till
nya behov och andra prioriteringar. Ett sådant sy
stem bör innehålla en definition av hälsoindikatorer

8 . Hälsoövervakning innefattar, inom ramen för detta
beslut,

fastställande

av

hälsoindikatorer

inom

gemenskapen, insamling, spridning och analys av
hälsodata och hälsoindikatorer inom gemenskapen .

9 . I rådets beslut 93/464/EEG av den 22 juli 1993 om
ett ramprogram för prioriterade åtgärder på områ
det för statistiska uppgifter åren 1993—1 997 ( 1 )
anges analysen av dödlighet och sjuklighet under

inom gemenskapen och insamling av nödvändiga
hälsodata för att fastställa dessa indikatorer .

14 . För att insamla hälsodata och fastställa hälsoindika

torer för gemenskapen bör kunskap hämtas i befint
liga europeiska data och indikatorer, exempelvis
sådana som finns insamlade i medlemsländerna och/

eller har överlämnats till internationella organisatio
ner, så att onödigt dubbelarbete kan undvikas .

rubriken " Statistik rörande hälsa och säkerhet " som

ett prioriterat område inom ramen förde sektorvisa
programmen för socialpolitiken, den ekonomiska
och sociala sammanhållningen och konsumentskyd

15 . Förutsättningarna för att samla in hälsodata skiljer
sig från en medlemsstat tillen annan .

det .

10 . I sitt beslut 94/913 /EG av den 15 december 1994

om ett särskilt program för forskning, teknisk
utveckling och demonstration på området för bio
medicin och hälsa ( 1994— 1998 )( 2 ) anger rådet sam
ordning och jämförelse av europeiska hälsodata,

16 . Ett gemenskapssystem för hälsoövervakning skulle
kunna gynnas av att ett nätverk inrättades, byggt på
telekommunikation för insamling och spridning av
hälsodata och hälsoindikatorer för hälsotillståndet

inom gemenskapen.

inklusive nutritionsdata från medlemsländerna som

en särskild forskningsuppgift till vilken hänsyn har
tagits i det berörda forskningsprogrammet.

11 . På gemenskapsnivån borde hälsoövervakning göra
det möjligt att mäta hälsotillståndet, tendenser och
avgörande faktorer samt att underlätta planering,
uppföljning och utvärdering af gemenskapsprogram
och gemenskapsåtgärder och att förse medlemslän
derna med användbar hälsoinformation så att de

kan utveckla och utvärdera sin hälsopolitik .

12 . För att helt kunna motsvara kraven och förvänt

ningarna inom detta område är det lämpligt att
inrätta ett system för hälsoövervakning på gemen
skapsnivå och genom detta system bör hälsoindika
torer upprättas och insamling av hälsodata genom
föras, ett nätverk för överföring och fördelning av
data och hälsoindikatorer upprättas och en kompe
tens för analys och spridning av hälsodata byggas

17. Ett system för hälsoövervakning på gemenskapsnivå
bör kunna tillhandahålla hälsodata för att regel
bundna rapporter om hälsotillståndet inom gemen
skapen skall kunna uprättas, med analys av tenden
ser och problem av hälsokaraktär och systemet bör
även stödja framställning och spridning av informa
tion om hälsotillståndet .

18 . En mycket viktig faktor för att genomföra ett system
för hälsoövervakning på gemenskapsnivå är att lag
stiftningen om dataskydd efterlevs och att lämpliga
föreskrifter införs för att säkerställa att uppgifterna
hanteras konfidentiellt och säkert såsom till exempel
bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets
direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om

skydd för enskilda personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flö
det av sådana uppgifter ( 3 ) och rådets förordning
( Euratom, EEG ) nr 1588/90 av den 11 juni 1990 om
utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter
till Europeiska gemenskapernas statistikkontor ( 4 ).

upp .

13 . Det finns anledning att noggrant undersöka de alter
nativ och möjligheter som finns för att genomföra
de olika delarna av ett system för hälsoövervakning

19 . Ett flerårigt program bör initieras inom ramen för
åtgärder på folkhälsoområdet för att ett system för
hälsoövervakning på gemenskapsnivå samt lämpliga
H EGT nr L 281 , 23.11.1995 , s . 31 .

(') EGT nr L 219 , 28.8.1993 , s . 1 .
( 2 ) EGT nr L 361 , 31.12.1994 , s . 40 .

( 4 ) EGT nr L 151 , 15.6.1990, s . 1 . Förordningen ändrad genom
1994 års anslutningsakt .
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mekanismer för att utvärdera systemet skall kunna

och omvandling utvecklas gemensamt, att lämpliga
redskap för insamling av data utvecklas, såsom till
exempel undersökningar, frågeformulär eller delar
av sådana redskap samt specifikationer för innehål

inrättas .

20 . I enlighet med subsidiaritetsprincipen får åtgärder på
områden där gemenskapen inte ensam har behörig
het, som till exempel hälsoövervakning, endast vid
tas av gemenskapen när dessa, på grund av omfatt
ningen och verkningarna, bättre kan genomföras på
gemenskapsnivå .
21 . Politik och program som har utformats och genom
förts på gemenskapsnivå, särskilt inom ramen för
verksamheten på folkhälsoområdet, bör vara fören
liga med målen för och syftet med de gemenskaps
verksamhet som avser hälsoövervakning. Genomför
andet av gemenskapsåtgärder på detta område bör
beakta och samordnas med relevant forskning inom
gemenskapens ramprogram för forskning och
teknisk utveckling. Projekt som rör tillämpning av
telematik inom hälsoområdet inom ramen för FTU

29.7.96

let i den hälsoinformation som skall förmedlas

främst med hjälp av ett telematiskt nätverk .
27 . För att öka värdet och effekten av programmet
hörde vidtagna åtgärderna utvärderas fortlöpande,
särskilt med avseende på effektiviteten och målens
förverkligande både på nationell nivå och på gemen
skapsnivå , och vid behov bör nödvändiga ändringar
göras .
28 .

Genom detta beslut fastställs en finansiell ram för

hela programperioden och denna ram utgör enligt
punkt 1 i Europaparlamentets, rådets och kommis
sionens uttalande av den 6 mars 1995 en särskild

referens för budgetmyndigheten inom ramen för det
årliga budgetförfarandet ( 2 ) .

programmen bör samordnas med gemenskapsåtgär

der på hälsoövervakningsområdet. Åtgärder inom

gemenskapens ramprogram för statistikuppgifter,
gemenskapens projekt på området för överföring av
uppgifter med hjälp av telematik mellan olika admi
nistrationer ( IDA ) och G7-projekten om hälsa,
borde samordnas mycket nära med genomförandet
av gemenskapsåtgärder på hälsoövervakningsområ
det . Det arbete som påbörjats av specialiserade euro
peiska organisationer som Europeiskt centrum för
övervakning av narkotika och narkotikamissbruk
( OEDT ) eller Europeiska miljöbyrån bör beaktas .

29 . Detta program bör ha en varaktighet av fem år för
att tillräcklig tid skall kunna avsättas för att genom
föra de åtgärder genom vilka de uppställda målen
skall uppnås .

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

22 . Samarbetet på detta område med behöriga interna
tionella organisationer och tredje länder bör stär

Artikel 1

kas .

Upprattande av programmet

23 . Från operationell synpunkt bör man bevara och
vidareutveckla tidigare gjorda investeringar både när
det gäller inrättande av gemenskapsnätverk och sam
arbete med de behöriga internationella organisatio
nerna på området.
24 . Det är viktigt att kommissionen säkerställer pro
grammets genomförande i nära samarbete med med
lemsstaterna .

1.
Ett åtgärdsprogram på gemenskapsnivå för hälso
övervakning, nedan kallat programmet, antas för tiden
från och med den 1 januari 1997 till och med den
31 december 2001 inom ramen för verksamheten på
folkhälsoområdet .

2.
Programmets mål är att bidra till att upprätta ett
gemenskapssystem för hälsoövervakning som gör det
möjligt

25 . Den 20 december 1994 slöt Europaparlamentet,
rådet och kommissionen ett modus vivendi ( l ) om
genomförandeåtgärder för de rättsakter som antas
enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget.

a ) att mäta hälsotillstånd, hälsotendenser och hälsofak
torer inom hela gemenskapen ,

26 . För närvarande är uppgifterna inte tillräckligt jäm
förbara och allt dubbelarbete bör undvikas genom
att metoder, kriterier och tekniker för jämförelse

c ) att förse medlemsstaterna med lämplig hälsoinforma
tion som gör det möjligt att göra jämförelser och att
stödja den nationella hälsopolitiken,

(M EGT nr C 102 , 4.4.1996 , s . 1 .

( 2 ) EGT nr C 102 , 4.4.1996 , s . 4 .

b ) att underlätta planering, uppföljning och utvärdering
av gemenskapens program och åtgärder,
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Artikel 5

genom att uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna
och när det är nödvändigt stödja deras insats, genom att
främja samordningen mellan deras politik och program
på detta område och genom att gynna samarbetet med
tredje länder och behöriga internationella organisationer .
3.
De insatser som skall genomföras inom ramen för
det här programmet och de specifika målen för dessa
återges i bilaga I under följande rubriker:
A. Fastställande av hälsoindikatorer för gemenskapen

Kommitté

1.

C. Analyser och rapporter

ha en företrädare för kommissionen som ordförande .

a ) Kommiténs arbetsordning.
b ) Ett årligt arbetsprogram i vilket prioriterade områden

En icke uttömmande förteckning över de områden för
hälsoindikatorer

kan

Kommissionen skall biträdas av en kommitté, som

skall bestå av två företrädare för varje medlemsstat och

2.
Kommissionens företrädare skall förelägga kommit
tén förslag till åtgärder när det gäller följande :

B. Upprättande av ett nätverk på gemenskapsnivå för
förmedling av hälsodata

vilka

Nr C 220/39

fastställas

återfinns

anges .

i

bilaga II .

Artikel 2
Genomforande

1.
Kommissionen skall säkerställa att åtgärderna i
bilaga I genomförs inära samarbete med medlemsstaterna
i enlighet med förfarandet i artikel 5 .

c ) Regler, kriterier och förfaranden för urval och finan
siering av projekt inom ramen för programmet, där
ibland projekt som innebär samarbete med behöriga
internationella organisationer på folkhälsoområdet
och deltagande av de länder som avses i artikel 6.2 .
d ) Utvärderingsförfarandet.

e ) Former för spridning och överföring av resultat.
f) Former för samarbete med de institutioner och orga

2.

nisationer som avses i artikel 2.2 .

Kommissionen skall samarbeta med institutioner

och organisationer som är verksamma på hälsoövervak
ningsområdet.

g) Bestämmelser om överlämnande av uppgifter och om
konvertering och andra metoder för att göra uppgif
ter jämförbara i syfte att uppnå det mål som anges i
artikel 1.2 .

Artikel 3

Budget

1.
Finansieringsramen för genomförande av program
met för den tid som anges i artikel 1 fastställs till 13
miljoner ecu .

2 . De årliga anslagen skall beviljas av den budgetan
svariga myndigheten inom ramen för budgetplanen .

h ) Bestämmelser om upprättande och urval av indikato
rer .

i)

Bestämmelser om de innehållsbeskrivningar som är
nödvändiga för att säkerställa inrättande och drift av
nätverken .

Kommittén skall yttra sig över de förslag till åtgärder
som avses ovan inom den tid som ordföranden bestäm

Artikel 4

Enhetlighet och komplementaritet

mer med hänsyn till hur brådskande frågan är . Den skall
fatta sitt beslut med den majoritet som enligt arti
kel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet
skall fatta på förslag av kommissionen . Medlemsstaternas
röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel .
Ordföranden får inte rösta .

Kommissionen skall i samråd med medlemsstaterna sörja
för enhetligheten och komplementariteten mellan de
insatser som skall genomföras inom ramen för det här

programmet och andra relevanta program och initiativ på
gemenskapsnivå som har samband med verksamheten på
folkhälsoområdet och, särskilt, ramprogrammen för sta
tistikuppgifter, projekten på området för överföring av
uppgifter mellan olika administrationer med hjälp av
telematik samt ramprogrammet för forskning och teknisk
utveckling, särskilt tillämpningarna inom telematik .

Kommissionens beslut är omedelbart tillämpliga . Om
besluten inte är förenliga med kommitténs yttrande skall
kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I
sådana fall :

— skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de
beslutade åtgärderna under två månader räknat från
den dag då rådet underrättades,
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— får rådet med kvalificerad majoritet fatta ett annat
beslut inom den tid som anges i första strecksatsen.

samt Internationella arbetsorganisationen, främjas och
genomföras i enlighet med förfarandet i artikel 5 .

3.
Kommissionen får dessutom rådfråga kommittén
om alla andra frågor som gäller genomförandet av detta
program, däribland de närmare förfarandena för samord
ning med de andra program och initiativ som anges i

2.

artikel 4 .

Kommissionens företrädare skallförelägga kommittén ett
förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över försla
get inom den tid som ordföranden bestämmer med hän
syn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom

De associerade länderna i Central- och Östeuropa

får delta i programmet på de villkor som fastställs i de
tilläggsprotokoll till associationsavtalen om deltagande i
gemenskapsprogram, som skall ingås med dessa länder.
Cypern och Malta får delta i programmet på grundval av
tilläggsanslag enligt samma regler som gäller för länderna
i Europeiska frihandelssammanslutningen ( EFTA), i enlig
het med de förfaranden om vilka överenskommelse skall
träffas med dessa länder .

omröstning.
Artikel 7

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje
medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen
till protokollet.

Uppfôljning och utvårdering

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande
som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén
om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats .

1.
Kommissionen skall se till att gjorda insatser utvär
deras med beaktande av medlemsstaternas rapporter och,
vid behov, med hjälp av oberoende experter .

Kommissionens företrädare skall regelbundet infor

2.
Kommissionen skall förelägga Europaparlamentet
och rådet en delrapport efter halva tiden och en slutrap
port när programmet avslutas . Dessa rapporter skall
innehålla information om gemenskapsfinansieringen på
de olika insatsområdena och om komplementariteten med
de övriga program och initiativ som avses i artikel 4 samt
resultatet av utvärderingarna . Kommissionen skall också
översända rapporterna till Ekonomiska och sociala kom
mittén samt Regionkommittén .

4.

mera kommittén

— om de ekonomiska bidrag som beviljas inom ramen
för programmet ( belopp , varaktighet, fördelning och
mottagare ) och

— i syfte att säkerställa enhetlighet och komplementari
tet enligt artikel 4 , om kommissionsförslag eller
gemenskapsinitiativ och om genomförande av pro
gram på andra områden som har ett direkt samband
med förverkligandet av programmets mål .

3.
Kommissionen får vid behov lägga fram lämpliga
förslag för att fullfölja programmet, på grundval av den
utvärdering som avses i punkt 1 .

Artikel 6
Internationellt samarbete

1.
Nar programmet genomförs skall samarbetet med
tredje länder och behöriga internationella organisationer
på folkhälsoområdet, särskilt Världshälsoorganisationen,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

Utfàrdat i . . . den . . .

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande
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BILAGA 1

SÅRSKILDA MÅL OCH ÅTGÅRDER

A. FASTSTÄLLANDE AV HALSOINDIKATORER FOR GEMENSKAPEN
Mål

Att fastställa hälsoindikatorer för gemenskapen med hjälp av en kritisk genomgång av befintliga
hälsodata och hälsoindikatorer samt att utveckla lämpliga metoder för insamling av hälsodata och för
att göra dem jämförbara i enlighet med målet i artikel 1.2 .
1 . Att identifiera, undersöka och kritiskt analyserade befintliga hälsoindikatorer och hälsodata på
europeisk nivå och på medlemsstatsnivå , på grundval av data som medlemsstaterna har godkänt, i
syfte att bestämma deras betydelse, kvalitet och täckningsgrad när det gäller att fastställa
hälsoindikatorer inom gemenskapen .

2 . Att identifiera en grupp hälsoindikatorer för gemenskapen, däribland en undergrupp av primäre
indikatorer för övervakning av gemenskapens program och åtgärder på folkhälsoområdet och en
undergrupp av sekundära indikatorer för övervakning av annan politik samt andra program och
åtgärder inom gemenskapen och för att ge medlemsstaterna en gemensam utgångspunkt för
jämförelser. En icke uttömmande förteckning över de områden för vilka hälsoindikatorer kan
fastställas återges i bilaga II .
3 . Att utveckla rutiner för insamling av uppgifter samt metoder för att göra hälsodata jämförbara, i
syfte att uppnå målet i artikel 1.2, däribland stöd till utarbetande av förteckningar över data och
till utformning av lämpliga metoder och regler för konvertering.
4 . Att medverka till insamling av jämförbara uppgifter genom att stödja utarbetande av enkäter,
däribland enkäter som täcker hela gemenskapen och är till hjälp vid utformning av gemenskapspo
litiken eller upprättande av godkända enheter eller frågeformulär som skall ingå i befintliga
enkäter .

5 . Att främja samarbetet med behöriga internationella organisationer på området för gemenskapsindi
katorer för hälsodata och med nätverk för utbyte av hälsodata på särskilda folkhälsoområden för
att förbättra insamlade uppgifters jämförbarhet.
6 . Att främja och stödja utvärderingen av omo det är möjligt och kostnadseffektivt att samla in
standardiserad statistik som rör hälsoresurser för att låta den ingå i ett framtida hälsoövervak
ningssystem för gemenskapen .

B. INRÄTTANDE AV ETT NÄTVERK PÅ GEMENSKAPSNIVÅ FÖR FÖRMEDLING AV HÄLSO
DATA

Må

Att göra det möjligt att upprätta ett effektivt och tillförlitligt system för överföring och förmedling av
hälsodata och hälsoindikatorer, huvudsakligen med hjälp av telekommunikation .
7 . Att uppmuntra och stödja inrättande av ett nätverk för överföring och förmedling av hälsodata ,
huvudsakligen med hjälp av telekommunikation , och ett system med spridda databaser, särskilt
genom att utarbeta dataspecifikationer och förfaranden för tillträde, datasökning, sekretess och
säkerhet för de olika informationsslag som skall ingå i systemet.

C.

ANALYSER OCH RAPPORTER
Mål

Att utforma de metoder och redskap som är nödvändiga för analyser och rapporter samt att stödja
analyser och rapporter om hälsotillstånd, tendenser, hälsofaktorer och konsekvenser av politiken på
hälsoområdet .
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8 . Att främja och stödja utvecklingen av analyskapaciteten, genom att stärka den befintliga kapacite
ten, och en kapacitet som gör det möjligt att studera användbarheten hos eventuella nya strukturer,
metoder och redskap för jämförelse och prognoser, pröva hypoteser, utforma modeller samt
utvärdera hälsoscenarier och resutlat på hälsoområdet .
9 . Att stödja analysen av effekterna av gemenskapens åtgärder och program på folkhälsoområdet och
upprättnade och spridning av rapporter rörande utvärderingen av dessa effekter.

10 . Att stödja förberedande , utarbetande och spridning av rapporter och annan information om
hälsotillstånd och tendenser, hälsofaktorer och konsekvenserna för hälsan av andra slag av
politik .

BILAGA U

En icke uttömmande förteckning över de områden för vilka hälsoindikatorer kan fastställas
A.

Hälsotillstånd

1 . Förväntad livslängd :

— Förväntad livslängd vid olika åldrar
— Förväntad livslängd med god hälsa
2 . Dödlighet:
— Allmän dödlighet
— Dödsorsaker

— Överlevnad i procent för vissa sjukdomar
3.

Ohälsa :

— Sjukdomsspecifik ohälsa
— Sammansatt ohälsa

4 . Aktivitetsförmåga och livskvalitet:

— Uppfattning om det egna hälsotillståndet
— Fysiska handikapp
— Aktivitetsbegränsningar
— Aktivitetstillstånd/förmåga

— Begränsad yrkesaktivitet av hälsoskäl
— Mental hälsa

5 . Antropometriska kännetecken
B.

Livsstil och hälsovanor
1.

Tobakskonsumtion

2.

Alkoholkonsumtion

3.

Konsumtion av olagliga droger

4.

Fysisk aktivitet

5.

Kostvanor

6.

Sexualliv

7.

Övrigt

C. Levnads- och arbetsvillkor

1 . Sysselsättning/arbetslöshet :
— Yrkesmässig situation
2 . Arbetsmiljö :

— Olyckor

— Exponering för cancerframkallande ämnen eller andra farliga ämnen
— Yrkessjukdomar
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Bostadsförhållanden :

4 . Aktiviteter i hemmet och på fritiden :
— Olyckor i hemmet
— Fritid

5 . Transporter:

— Bilolyckor
6 . Yttre miljö :

— Luftföroreningar
— Vattenföroreningar

— Andra slag av föroreningar
— Strålning

— Exponering för cancerframkallande ämnen eller andra farliga ämnen utanför arbetsplatsen
D. Hälsoskydd
1 . Finansieringskällor
2 . Infrastruktur/personal :

— Uttnyttjande av hälso- och sjukvårdsresurser
— Personal inom hälso- och sjukvård

3 . Kostnader/utgifter :
— Sjukhusvård
— Poliklinikvård
— Läkemedel

4 . Konsumtion/utnyttjande :
— Sjukhusvård
— Poliklinikvård

— Läkemedel

5 . Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande av sjukdomar

E. Demografiska och sociala faktorer
1.

Kön

2 . Ålder
3.

Civilstånd

4.

Bostadsområde

5 . Utbildning
6.

Inkomst

7. Grupper i befolkningen
8 . Sjukförsäkring

F. Övrigt
1.

Produktsäkerhet

2. Övrigt
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RÅDETS MOTIVERING

I.

INLEDNING

1 . Den 17 oktober 1995 lade kommissionen fram ett förslag till beslut om godkännande
av ett program för gemenskapsåtgärder för hälsokontroll inom ramen för verksamheten
på folkhälsoområdet, vilken grunder sig på artikel 129 i EG-fordraget (').
2 . Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 17 april 1996 ( 2 ).

Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén avgav sina respektive
yttranden den 27 mars ( 3 ) och den 18 januari 1996 (4 ).
Med beaktande av dessa yttranden överlämnade kommissionen den 15 maj 1996 ett
ändrat förslag ( 5 ).
3 . Den 17 juni 1996 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel 189b i
EG-fördraget.

II .

SYFTE

Detta beslut gäller det femte åtgärdsprogrammet för gemenskapen som föreslagits inom
ramen för verksamheten på folkhälsoområdet, vilket rådet har fastställt som ett prioritetom
råde i sin resolution av den 2 juni 1994 ( 6 ).

Programmet har som syfte att upprätta ett gemenskapssystem för hälsoövervakning som gör
det möjligt att mäta hälsotillståndet, hälsotendenserna och hälsofaktorerna inom medlems
staten, att underlätta planering, uppföljning och utvärdering av gemenskapens program och
åtgärder, att företa jämförelser och att stödja nationell hälsopolitik.

III . ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

1 . Ändringar i kommissionens förslag
Allmänt påpekande

Rådet har väsentligen följt kommissionens linje, särskilt när det gäller programmets
innehåll , och godtagit samtliga åtgärder i bilaga I till förslaget.
Finansieringsram ( artikel 3.1 )

Rådet har fastställt ett belopp — 13 miljoner ecu — som inte är helt identiskt med det
förslagna beloppet men som ändå ligger mycket nära detta och som utgör en avvägning
mellan kravet på att kunna genomföra och följa upp åtgärderna i programmet och på
att ta hänsyn till budgetdisciplinen .
Kommittéförfarande ( artikel 5.2 och 5.3 )

Här har rådet däremot avvikit från det föreslagna förfarandet genom att, liksom i de
redan antagna programmen, anta ett blandat förfarande som gör det möjligt att förena
H EGT nr C 338 , 16.12.1995 , s . 4 .

( 2 ) EGT nr C 141 , 13.5.1996 , s . 94 .
(') EGT nr C 174, 17.6.1996 , s . 3 .
( 4 ) EGT nr C 129 , 2.5.1996 , s . 50 .

( 5 ) KOM(96 ) 222 slutlig — 95/Q238(COD ) ( ännu inte offentliggjort i EGT ).
( 6 ) EGT nr C 165 , 17.6.1994, s . 1 .
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kravet på att programmet skall kunna administreras smidigt med kravet på att
medlemsstaterna så aktivt som möjligt skall kunna delta i vissa viktiga beslut: förfaran
det för en förvaltningskommitté för de viktigaste besluten och . förfarandet för en
rådgivande kommitté för de övriga, inbegripet den närmare utformningen av samord
ningen.

Sàrskilda punkter

Rådet har dessutom infört vissa preciseringar, klarlägganden och kompletteringar med
begränsad räckvidd, bl . a . när det gäller omnämnandet av lagstiftningen om dataskydd
( punkt 18 i ingressen ), programmets syfte ( artikel 1.2 ), enhetlighet och komplementari
tet ( artikel 4 ), internationellt samarbete ( artikel 6.1 ) och uppföljning och utvärdering
( artikel 7.3 om eventuellt fullföljande av programmet). I fråga öm insamling av
jämförbara uppgifter ( artikel 5.2 g och bilaga I A om särskilda mål samt punkt 3 i
bilagan ) har rådet antagit en utvidgad och mer flexibel formulering.

2. Ändringar som Europaparlamentet föreslagit

a ) Ändringar som har godtagits av kommissionen i dess ändrade förslag
Av de 44 ändringar som antogs av parlamentet vid första behandlingen har
kommissionen godtagit 28 , nämligen
— sju i deras helhet ( ändringarna 12 , 16—18 , 20, 23 och 28 ) och
— 21 delvis ( ändringarna 1 —3 , 4, 6—11 , 13 , 19 , 25 , 33—40 och 42 ).

i) Ändringar som har godtagits av rådet
Rådet har i befintligt skick godtagit följande av parlamentets ändringar i sin
gemensamma ståndpunkt: nr 17 och 20 .

Dessutom har rådets delvis eller i annan form godtagit ändringarna 1 , 4, 7—9,
11 , 19 , 23 , 25 , 29 ( artikel 1.3 och bilaga I A.2 ), 33 , 35—40 och 42 ( beträffande
formen—, i flertalet fall i den version som hade föreslagits av kommissionen .

ii) Ändringar som inte har godtagits av rådet
Rådet har inte kunant följa kommissionen när det gäller följande ändringar som
hade föreslagits av Europaparlamentet:

Ändringar som har godtagits i sin helhet av kommissionen

— Ändring 12 ( punkt 15a i ingressen )
Rådet har inte godtagit denna ändring som syftar till ett samarbete mellan
folkhälsosektorn och arbetarskyddssektorn eftersom det anser att ett sådant
samarbete faller utanför programmets verksamhetsfält och skulle ge upphov
"till budgetproblem inom programmet.

Det finns emellertid skäl att påpeka att det i fråga om internationellt
samarbete i artikel 6 i den gemensamma ståndpunkten föreskrivs att samar
bete med bl . a . Internationella arbetsorganisationen ( ILO ) bör främjas .

— Ändringarna 16 och 18 (punkt 16a i ingressen läggs till och ersätter
punkt 23 )

Rådet har inte ansett att det finns skäl att ändra den ursprungliga ordnings
följden.

Ändringar som delvis har godtagits av kommissionen
— Ändring 3 ( ny punkt 3b i ingressen )

— Ändring 6 ( ny punkt Ila i ingressen )
— Ändring 34 ( ny punkt 6a i bilaga I A )
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Desa ändringar som syftar till att skapa en bestående struktur ( bl .a . i form av ett
europeiskt observationsorgan för hälsofrågor ) har inte kunnat godtas av rådet,
som betraktar det som olämpligt att inom ramen för detta program ( med
begränsad varaktighet) föregripa sådana arrangemang.

Mot denna bakgrund har rådet inskränkt sig till att i allmänna ordalag godta
sådana ändringar i kommissionens ändrade förslag som utgår från andemeningen
i parlamentets ändringar, genom att
— hänvisa till " förstärkning av befintliga bestämmelser " i punkt 13 ( f.d. punkt
12 ) i ingressen till den gemensamma ståndpunkten och
— hänvisa till " att stärka den befintliga kapaciteten " i punkt 8 i del C i
bilaga I.

— Ändring 10 (punkt 14 i ingressen)
Rådet har ansett att lydelsen i det ursprungliga förslaget, vilken det har behållit,
inte ger anledning till de farhågor som parlamentet hyser samt att den är mer
flexibel när det gäller de tekniska bestämmelserna för övervakningssystemets
organisation.

— Ändring 13 (punkt 16 i ingressen )
Rådet har ansett att lydelsen i punkt 18 i ingressen till dess gemensamma
ståndpunkt tar full hänsyn till gällande skyldigheter angående datasekretess och
datasäkerhet.

b) Ändringar som inte har godtagits av kommissionen i dess ändrade förslag
i ) Rådet har i allmänhet följt de motiv som har föranlett kommissionen att inte
godta några av parlamentetes ändringar, nämligen om ändringarna
— inte överensstämmer med ordalydelsen eller andan i artikel 129 i EG
fördraget eller inte är förenliga med parallella bestämmelser i andra folkhäl
soprogram eller om de ligger utanför ramarna för programmet ( ändringarna
2 , 15 , 21 , 32 , 43 och 47),

— har en mindre flexibel lydelse och/eller begränsar programmets tillämpnings
område ( ändringarna 5 , 14, 30 och 45 ),

Anm. För ändringsförslag 30 ( bilaga I A. 3 ), jfr påpekandet i tredje stycket i
denna motivering.
— har beaktats på annat ställe ( ändringarna 26—28 ).

ii ) Rådet har delvis eller i annan form godtagit

— ändring 31 ( bilaga I del A) till innebörden men med ett tillägg i texten i
punkt 1 ,
— ändring 46 genom att i artikel 3 anta en formulering som är identisk med
den som har antagits för motsvarande bestämmelser i redan antagna beslut
(punkt 28 i ingressen till den gemensamma ståndpunkten ).

IV . SLUTSATSER

Även om ett sådant förfarande för programmets genomförande har antagits som är analogt
med förfarandet för andra beslutade program, har rådet bevarat innebörden i kommissio
nens ändrade förslag som det förelåg sedan parlamentets yttrande hade beaktats .
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