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(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 95/3052/EG
av den 13 december 1995

för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker
från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

För att underlätta denna öppenhet är det viktigt att
införa ett enkelt och pragmatiskt ömsesidigt informa
tionsförfarande mellan medlemsstaterna och mellan dem

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

och kommissionen så att de problem som kan uppstå i

med beaktande av kommissionens förslag^),

samband med den gemensamma marknadens funktion
kan lösas på ett sätt som är tillfredsställande både för
företagen och konsumenterna .

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

Detta förfarande syftar framför allt till att öka kunskapen

yttrande(2 ),

om genomförandet av den fria rörligheten för varor inom
icke harmoniserade sektorer och till att identifiera de

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna

problem som uppkommit för att lösa dem på ett lämpligt

förfarandet( 3 ), och

sätt .

med beaktande av följande:

Detta förfarande bör endast omfatta de fall då en med

Kommissionen har i enlighet med artikel 100b i fördraget
upprättat en förteckning över nationella lagar och andra
författningar som omfattas av artikel 100a i fördraget
och som inte har blivit harmoniserade i enlighet med den

lemsstat under hänvisning till bristande överensstämmelse
med den egna nationella lagstiftningen lägger hinder i
vägen för den fria rörligheten för eller utsläppandet på
marknaden av varor som är lagligen tillverkade eller
marknadsförda i en annan medlemsstat.

artikeln .

Det framgår av denna förteckning att den största delen av
de hinder för varuhandeln som medlemsstaterna har

nämnt behandlas inom ramen för åtgärder som vidtagits
med stöd av artikel 100a eller för förfaranden som inletts

på grundval av artikel 169 i fördraget beroende på att de
skyldigheter som följer av artikel 30 inte uppfyllts.
En ökad öppenhet och insyn beträffande nationella åtgär
der för förbud mot produkter kan underlätta en snabb
behandling på lämplig nivå av de problem som kan lägga
hinder i vägen för en fri rörlighet för varor, särskilt

Endast åtgärder som lägger hinder i vägen för en viss
varumodell eller varutyp bör beaktas och detta besluts
tillämpningsområde bör således inte omfatta åtgärder
som rör begagnade varor, vilka beroende på tidens gång
eller användningen inte längre är lämpliga att släppa ut
eller behålla på marknaden.

Åtgärder som uteslutande har att göra med skydd av
allmän moral eller allmän ordning bör också uteslutas.

genom att dessa åtgärder i god tid närmas till varandra

Andra medlemsstater och kommissionen bör få möjlighet
att uttala sig om åtgärder som har anmälts inom ramen

eller anpassas i enlighet med artikel 30 i fördraget.

för detta beslut.

(>) EGT nr C 18 , 21.1.1994, s. 13 . EGT nr C 200, 22.7.1994 ,
s . 19 .

(2 ) EGT nr C 195 , 18.7.1994, s. 6 .
( 3 ) Europaparlamentets yttrande av den 20 april 1994 ( EGT nr
C 128, 9.5.1994, s. 142 ), rådets gemensamma ståndpunkt av
den 29 juni 1995 ( EGT nr C 216 , 21.8.1995 , s. 41 ),

Europaparlamentets beslut av den 26 oktober 1995 (EGT nr
C .308, 20.11.1995 ) och rådets beslut av den 23 november
1995 .

Det nämnda förfarandet får dessutom inte överlappa de
anmälnings- och informationsförfaranden som föreskrivs
i andra gemenskapsbestämmelser och dessa olika förfa
randen bör samordnas på ett lämpligt sätt.

Företagen, konsumenterna och andra berörda parter bör
få veta vem de skall kontakta inom kommissionen och
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varje medlemsstats förvaltningar när det uppstår ett pro
blem rörande den fria rörligheten för varor .

De förfaranden som fastställs för tillämpningen av detta
beslut får inte innebära att det skapas nya överflödiga
byråkratiska strukturer utan de skall göra det möjligt att
uppnå en reell balans mellan skyddet för medlemsstater
nas legitima intressen och bevarandet av den fria rörlighe
ten för varor inom gemenskapen.

" teknisk specifikation " i artikel 1 i direktiv 83/ 189/
EEGO ,

— " domstolsbeslut": varje beslut som fattas av ett rätts
skipande organ, vars uppgift är att fastställa vad som
är gällande lag,
— " åtgärd ": varje åtgärd som inte är ett domstolsbe
slut .

För att öka öppenheten bör fullständig och aktuell infor
mation om genomförandet av detta beslut vara tillgänglig
för alla berörda parter.
Avskaffandet av hinder för den fria rörligheten för varor
är ytterst viktigt för gemenskapen och den måste vidta
åtgärder på detta område för att uppnå detta mål . Denna
insats är helt i enlighet med proportionalitetsprincipen —
i dennas egenskap av komplement till subsidiaritetsprinci
pen — eftersom den inskränker sig till att säkerställa att
man får kännedom om situationer där tillämpningen av
nationella icke harmoniserade regler riskerar att hindra
den inre marknaden från att fungera väl .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
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Artikel 3

1 . Den anmälningsskyldighet som avses i artikel 1
gäller för de åtgärder som vidtas av de behöriga myndig
heter i medlemsstaterna som har sådana befogenheter,
varvid domstolsbeslut är undantagna.
När en viss produktmodell eller produkttyp är föremål
för flera åtgärder som vidtas på identiska grunder och
genom identiska förfaranden, gäller anmälningsskyldighe
ten enbart för den första av dessa åtgärder.
2.

Artikel 1 skall inte tillämpas på

— åtgärder som enbart vidtas på grund av gemenskaps
bestämmelser om harmonisering,
Artikel 1

— åtgärder som enligt särskilda bestämmelser skall
anmälas till kommissionen,

När en medlemsstat hindrar den fria rörligheten eller
utsläppandet på marknaden av en viss produktmodell
eller produkttyp som är lagligen tillverkad eller saluförd i
en annan medlemsstat, skall den anmäla detta till kom
missionen när åtgärden direkt eller indirekt leder till

— åtgärder som på utkaststadiet har anmälts till kom
missionen enligt särskilda gemenskapsbestämmelser,

— ett allmänt förbud mot produkten,

— åtgärder som endast har till syfte att möjliggöra
införandet av den huvudåtgärd som avses i artikel 1 ,
såsom till exempel förebyggande åtgärder och utred
ningar,

— en vägran att tillåta utsläppande på marknaden av
produkten,

— en ändring av den aktuella produktmodellen eller
produkttypen innan den släpps ut på eller behålls på
marknaden, eller

— ett tillbakadragande från marknaden av produkten.

Artikel 2

I detta beslut avses med

— åtgärder som uteslutande vidtas för att skydda allmän
moral eller allmän ordning,

— åtgärder som rör begagnade varor som beroende på
tidens gång eller användningen inte längre är lämpliga
att släppa ut eller behålla på marknaden.
3.
Om en sådan huvudåtgärd som avses i punkt 1
överklagas, medför detta inte under några omständigheter
att tillämpningen av artikel 1 skall upphöra.
(') Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och

— " ändring av produktmodellen eller produkttypen ":
varje ändring av en eller flera av produktens utmär
kande egenskaper, så som dessa anges i definitionen

föreskrifter ( EGT nr L 109 , 26.4.1983 , s. 8 ). Direktivet
senast ändrat genom direktiv 94/10/EG (EGT nr L 100,
19.4.1994, s . 30 ).
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Artikel 4

1.

Den anmälan som avses i artikel 1 skall vara

tillräckligt detaljerad, tydlig och lättförståelig. Den skall

Nr L 321 /3

Artikel 7

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen vilken

eller vilka nationella behöriga myndigheter som utsetts

bestå av

för att överlämna eller motta den information som avses i
detta beslut. Kommissionen skall vidarebefordra dessa

— en blankett med de upplysningar som anges i bilagan,

tagandet.

och

— en kopia av beslutet om den åtgärd som vidtagits av
de myndigheter som avses i artikel 3.1 , såsom det har
offentliggjorts eller delgivits den berörda personen.
Uppgifter som inte faller under någon av blankettens
rubriker får avlägsnas från kopian.

uppgifter till övriga medlemsstater omedelbart efter mot

Medlemsstaterna skall sträva efter att säkerställa att det

upprättas en kontaktpunkt, som kan utgöras av den eller
de behöriga nationella myndigheter som avses i första
stycket, eller ett nätverk av kontaktpunkter som kan
fungera som en första referenspunkt för förfrågningar om
orsakerna till att andra medlemsstaters regler inte har
erkänts och om de allmänna verkningarna av detta
beslut .

2.
Den information som avses i punkt 1 skall överläm
nas inom 45 dagar räknat från den dag då den åtgärd
som avses i artikel 1 vidtogs .
3.
Kommissionen skall överlämna en kopia av anmä
lan till övriga medlemsstater.

Artikel 8

1 . Kommissionen skall stärka samordningen av alla
frågor som uppkommer genom tillämpningen av detta
beslut, inklusive samordningen av förfarandena för anmä
lan och information, klagomål som rör särskilda hinder
för den fria rörligheten för varor och av de allmänna
problem som rör ömsesidigt erkännande .

Artikel 5

2.

1 . Om det beslut om åtgärd som skall anmälas enligt
detta beslut omfattar en eller flera bilagor, skall till
kopian av själva beslutet endast fogas en förteckning med
en kortfattad beskrivning av innehållet i dessa .
2. Kommissionen och varje medlemsstat får begära att
den medlemsstat som vidtagit åtgärden senast en månad
efter begäran översänder en fullständig kopia av de
bilagor som nämns i den i punkt 1 nämnda förteck
ningen, eller varje annan användbar upplysning om åtgär
den .

3.
Om de nationella bestämmelserna föreskriver tyst
nadsplikt under utredningen, skall överlämnande av de
uppgifter som inte faller under någon av rubrikerna i den
blankett som avses i artikel 4.1 vid behov kräva tillstånd

Kommissionen skall sträva efter att säkerställa att

företagen, konsumenterna och övriga berörda parter vet
vem de skall vända sig till när problem uppstår.

Artikel 9

Under hänsynstaganade till att uppgifterna kan vara
konfidentiella och utan att föregripa ännu inte avgjorda
fall, skall kommissionen på gemenskapsnivå sprida infor
mation om de nationella åtgärder som har anmälts på
grund av detta beslut och som får konsekvenser för
principen om fri rörlighet för varor inom icke harmonise
rade sektorer. Den skall även sprida information om
beslutade åtgärder för uppföljning.
De nationella åtgärder som anmäls skall förtecknas i en
bilaga till den årliga rapporten om den inre marknaden.

av behörig rättslig myndighet.
Artikel 10
Artikel 6

Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta de åtgär
der som behövs för att deras tjänstemän och övriga
anställda inte skall vidarebefordra de uppgifter som
inhämtats enligt detta beslut, och som på grund av sin
karaktär omfattas av tystnadsplikt, med undantag för
uppgifter som rör säkerhetsaspekterna hos en viss pro
dukt, vilka beroende på omständigheterna måste spridas
för att skydda människors hälsa och säkerhet.

För tillämpningen av detta beslut skall kommissionen
biträdas av den ständiga kommitté som inrättas genom
direktiv 83/189/EEG . Kommissionen skall regelbundet
underrätta kommittén om hur förfarandet enligt detta
beslut fungerar och om de åtgärder som anmälts av
medlemsstaterna .

I förekommande fall skall kommissionen även informera

de sektorkommittéer som inrättas genom särskilda
gemenskapsbestämmelser.
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Artikel 11
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Senast sex månader efter offentliggörandet skall varje
medlemsstat meddela kommissionen vilka åtgärder som
vidtagits för tillämpning av beslutet.

Senast två år efter dagen för genomförande av detta
beslut skall kommissionen rapportera till Europaparla
mentet och rådet om hur förfarandet fungerar och föreslå

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari

sådana ändringar som den anser lämpliga. För samman

1997.

ställningen av rapporten skall medlemsstaterna till kom
missionen överlämna all relevant information om deras
Artikel 13

sätt att tillämpa detta beslut.

I kommissionens rapport skall också undersökas om de
anmälningar som gjorts i enlighet med detta beslut på ett
tillfredsställande sätt har samordnats med de anmälningar
som gjorts med stöd av andra gemenskapsinstrument.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1995 .
På Europaparlamentets

På rådets vägnar

vägnar

J. L. DICENTA BALLESTER

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentlig

K. HÄNSCH

Ordförande

görs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Ordförande

Artikel 12
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BILAGA

FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG INFORMATION

om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen
( beslut nr 3052/95/EG )

1 . Anmälande medlemsstat

Ange namn och adress på den person som skall kontaktas för kompletterande upplysningar.
2 . Datum för anmälan

3 . Produktmodell eller produkttyp
Ge detaljerad beskrivning av produkttyp eller produktmodell .

4. Vidtagna åtgärder
5 . Huvudsakliga motiv

— Ange skäl av allmänt intresse som motiverar de vidtagna åtgärderna.

— Ange hänvisningar till nationella bestämmelser som produkten i fråga inte överensstämmer med.
— Ange på vilka punkter de nationella reglerna eller de villkor enligt vilka produkten i fråga tillverkas
eller marknadsförs i en annan medlemsstat, inte garanterar ett skydd som motsvarar det allmänna
intresset i fråga.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 95/62/EG
av den 13 december 1995

om tillhandahållande av öppna nät ( ONP) för taltelefoni
EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS

här direktivet är inte tillämpligt på direkt samtrafik
mellan operatörer av allmänt tillgängliga mobiltele
fonitjänster.

RÅD HAR ANTAGIT DETTA

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,
med beaktande av kommissionens förslag( 1 ),

5 . Det här direktivet är inte tillämpligt på tjänster och
funktioner som tillhandahålls vid nätanslutnings
punkter som är belägna utanför gemenskapen.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

6. I

yttrande ( 2 ),

kommissionens

direktiv

90/388/EEG

av

den

28 juni 1990 om konkurrens på marknaderna för

teletjänster( 5 ), åläggs medlemsstaterna att upphäva
ensamrättigheterna för tillhandahållande av andra
teletjänster än taltelefoni. Direktivet är inte tillämp
ligt på telex, mobil radiotelefoni och personsök

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

ning.

med beaktande av följande:
1 . I rådets direktiv 90/387/EEG av den 28 juni 1990
om upprättandet av den inre marknaden för tele
tjänster genom att tillhandahålla öppna nät(4 ) anges
bland annat att ett särskilt direktiv som uppställer
villkor för tillhandahållande av öppna nät för tal

7. Vissa medlemsstater har avskaffat ensamrättigheter
avseende tillhandahållande av taltelefonitjänster och
tjänster avseende allmänt tillgängliga telenät. Dessa
medlemsstater bör se till att alla användare har

möjlighet att abonnera på harmoniserade telefon
tjänster i enlighet med detta direktiv. Bestämmel
serna i detta direktiv bör inte hindra tillgång till
marknaden för taltelefonitjänster eller tillhandahål
lande av ett allmänt tillgängligt telenät.

telefoni skall antas .

2 . Enligt bestämmelserna i det nämnda direktivet gäller
tillhandahållandet av öppna nät ( ONP ) på området
för allmänt tillgängliga telenät och, i förekommande
fall, på området för allmänt tillgängliga teletjänster.
Tillämpningen av ONP på taltelefoni skall därför
också innefatta tillämpning av ONP på de nät som
används för att tillhandahålla tjänsten .
3 . ONP-villkoren för tillgång till och användning av
fasta , allmänt tillgängliga telefonnät och telefonitjän
ster bör gälla för alla typer av nätteknologi som för
närvarande används i medlemsstaterna, inklusive
analoga telefonnät, digitala nät och det digitala
flertjänstnätet (ISDN).
4 . Det här direktivet är inte tillämpligt på mobiltelefo
nitjänster. Det är dock tillämpligt när operatörer av
allmänt tillgängliga mobiltelefonitjänster använder
sig av det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet,
särskilt när det gäller samtrafik mellan mobiltelefo
ninät och det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet i
en enskild medlemsstat i syfte att få till stånd
allsidiga tjänster som täcker hela gemenskapen. Det
(>) EGT nr C 122 , 18.5.1995 , s. 4.
( 2 ) EGT nr C 236 , 11.9.1995 , s. 38 .

( ! ) Europaparlamentets yttrande av den 16 maj 1995 (EGT nr
C 151 , 19.6.1995 , s. 27 ), rådets gemensamma ståndpunkt av
den 12 juli 1995 (EGT nr C 281 , 25.10.1995 , s. 19 ) och
Europaparlamentets beslut av den 26 oktober 1995 (EGT nr
C 308 , 20.11.1995 ) och rådets beslut av den 27 november
1995 .

(4 ) EGT nr L 192 , 24.7.1990, s. 1 .

8 . Taltelefonin har numera social och ekonomisk bety
delse, och alla i gemenskapen bör ha rätt att abon
nera på denna tjänst. Enligt principen om icke
diskriminering bör taltelefoni utan diskriminering på
begäran erbjudas och tillhandahållas användarna .
Principen om icke-diskriminering är också tillämplig
vad gäller bland annat anslutningsmöjligheter, taxor,
tjänstens kvalitet, leveranstider, rättvis tilldelning i
händelse av bristsituationer, reparationstider samt
tillgänglighet såvitt avser nät- och kundinformation,
om inte annat följer av gällande lagstiftning om
skydd av personuppgifter och privatlivet.
9.

I överensstämmelse med direktiv 90/388/EEG måste

de medlemsstater som bibehåller ensamrättigheter
för inrättande och drift av allmänt tillgängliga tele
nät vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de
villkor som gäller för tillgång till och användning av
näten skall bli offentliga, objektiva och utan diskri
minerande verkan. Ett harmoniserat avgörande av
vilka specifikationer som skall offentliggöras, och i
vilken form detta bör ske, är nödvändigt för att
underlätta utförande av teletjänster inom och mellan
medlemsstater och i synnerhet utförande av tjänster
( s ) EGT nr L 192, 24.7.1990, s . 10 . Direktivet senast ändrat
genom direktiv 94/46/EG ( EGT nr L 268, 19.10.1994,
s . 15 ).
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av företag, bolag eller fysiska personer i andra
medlemsstater än den där det företag, det bolag eller
den fysiska person som tjänsterna är avsedda för, är
etablerade .

10 . I enlighet med principen om åtskillnad mellan till
syns- och driftsfunktioner har nationella tillsynsmyn
digheter upprättats i medlemsstaterna . Tillsynsmyn
digheterna i varje enskild medlemsstat bör med
tillämpning av subsidiaritetsprincipen spela en viktig
roll vid genomförandet av detta direktiv, särskilt
såvitt avser offentliggörande av målsättningar, statis
tik över uppnådda resultat, datum för införande av
nya funktioner, adekvat samråd med användare/
konsumenter och deras organisationer, kontroll av
nummerplaner, övervakning av användningsvillkor
och handläggning av tvister samt säkerställande av
att användarna behandlas rättvist inom hela gemen
skapen. Tillsynsmyndigheterna bör ha de medel som
krävs för att fullständigt utföra dessa uppgifter.

11 . En aspekt av grundläggande betydelse för varje
tillhandahållen tjänst är tjänstens kvalitet så som
den uppfattas av användaren, och det är i använda
rens intresse att såväl de parametrar som används
för utvärdering av tjänstens kvalitet, som vilken
kvalitetsnivå som uppnås, offentliggörs . En förut
sättning för att det skall gå att utvärdera huruvida
tjänsternas kvalitet når upp till samma nivå överallt
inom gemenskapen är att kvalitetsparametrarna har
moniseras och gemensamma mätmetoder utformas .
Olika användarkategorier kräver olika servicenivåer,
och det kan därför vara lämpligt att ha differentie
rade taxor .

12 . Användarna av det fasta, allmänt tillgängliga tele
fonnätet måste gentemot teleorganisationerna ha rät

tigheter som åtminstone liknar dem som de har
gentemot leverantörer av andra varor och tjänster.
Teleorganisationerna får inte gentemot användarna

Nr L 321 /7

15 . Utöver de grundläggande taltelefonitjänster som
erbjuds användarna bör det tillses att dessa i den
utsträckning det är tekniskt och ekonomiskt möjligt
erbjuds en harmoniserad minimiuppsättning av
avancerade taltelefonifunktioner för kommunikation
både inom den enskilda medlemsstaten och mellan
olika medlemsstater .

16 . Den 20 december 1994 enades Europaparlamentet,
rådet och kommissionen om ett modus vivendi avse

ende genomförandeåtgärder för de rättsakter som
antas enligt förfarandet i artikel 189b i Romfördra
get .

17. Om andra taltelefonifunktioner, utöver den harmo
niserade minimiuppsättning som beskrivs i detta
direktiv, erbjuds för att tillmötesgå marknadens

efterfrågan, får detta varken inverka menligt på
utbudet av grundläggande taltelefonifunktioner eller
medföra orimliga prishöjningar såvitt avser den
grundläggande taltelefonitjänsten .
18 . Vid harmoniseringen av villkoren för taltelefonitjän
ster bör medlemsstaterna, mot bakgrund av att de
olika näten nått olika grad av teknisk utveckling och
mot bakgrund av att efterfrågan varierar, ha en viss
frihet att själva besluta om tidsplaner för genomför
andet .'

19 . Kommissionen har utarbetat riktlinjer för tillämp
ning av gemenskapens konkurrensregler på telekom
munikationssektorn(2 ), särskilt för att klargöra hur
gemenskapens konkurrensregler skall tillämpas när
teleorganisationerna samarbetar för att åstadkomma
samtrafik mellan allmänt tillgängliga nät och tjänster
på gemenskapsnivå .

av det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet åtnjuta
ett rättsligt skydd som inte kan rättfärdigas.

20. För att kunna tillhandahålla effektiva teletjänster,
inklusive nya tillämpningar, kan leverantörer av tele
tjänster och andra användare i enlighet med gemen

13 . En överenskommelse mellan de berörda parterna

skapsrättens principer begära att få tillgång till det
fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet via andra nät
anslutningspunkter än dem som de flesta telefonan
vändare har tillgång till. En sådan begäran måste
vara rimlig såvitt avser teknisk och ekonomisk
genomförbarhet. Förfaranden måste fastställas, som
gör det möjligt att skapa en balans mellan användar
nas krav och teleorganisationernas berättigade
intressen. När sådana särskilda nätanslutningar till
lämpas för att det fasta allmänt tillgängliga telefon
nätet skall kunna utnyttjas maximalt och effektivt är
det nödvändigt att det allmänt tillgängliga nätets
integritet bevaras .

kan vara ett avtal . För att undvika orättvisa avtals

villkor är det nödvändigt att de nationella tillsyns
myndigheterna har rätt att kräva ändringar i de
villkor som teleorganisationerna genom avtalen åläg
ger användarna. Medlemsstaterna kan avgöra om
den nationella tillsynsmyndigheten skall granska
avtalsvillkoren antingen innan teleorganisationerna
börjar tillämpa dem eller också när som helst på
användarens begäran.
14 . Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om

oskäliga villkor i konsumentavtal( 1 ) ger redan ett
allmänt skydd för konsumenterna vad gäller avtals
bestämmelser. Det är dock nödvändigt att för detta
direktivs syften komplettera detta allmänna skydd
med några mer specifika regler som bör gälla för
alla användare .

O EGT nr L 95 , 21.4.1993 , s . 29 .

21 . I enlighet med definitionen i direktiv 90/387/EEG
kan nätanslutningspunkten vara placerad i en teleor

ganisations lokaler. I det här direktivet ställs inga
(2 ) EGT nr C 233 , 6.9.1991 , s. 2 .
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uttalade krav på att utrustning, som ägs av tjänste
leverantörerna, skall placeras i en teleorganisations

lämplig över samtrafikförfarandena genom de natio
nella tillsynsmyndigheterna nödvändig för att garan

lokaler .

tera att taltelefonitjänster tillhandahålls över hela
gemenskapen. Sådana samtrafikförfaranden bör ut
formas med beaktande av principerna i detta direk

22. De nationella tillsynsmyndigheterna måste på ett
adekvat sätt garantera att teleorganisationerna inte
diskriminerar tjänsteleverantörer som de konkurre
rar med. Särskilt avses garantier som tillförsäkrar
rättvis tillgång till nätgränssnitt. De taxor som tele

organisationerna betalar för användning av det
fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet för distribu
tion av teletjänster skall vara samma som de taxor
som gäller för andra användare .

23 . Om användningen av nya intelligenta nätarkitektu
rer

skulle

medföra

stordriftsfördelar

bör

detta

komma användarna till godo . En . utveckling av
gemenskapens marknad för teletjänster förutsätter
att funktioner av den typ som behandlas i detta
direktiv tillhandahålls i stor utsträckning. Principen
om icke-diskriminering bör tillämpas på ett sådant
sätt att utvecklingen av avancerade teletjänster inte
hindras .

24. Teleorganisationerna bör uppmuntras att upprätta
de samarbetsmekanismer som är nödvändiga för att
säkerställa samtrafikmöjligheter mellan allmänt till
gängliga nät över hela gemenskapen, särskilt såvitt
avser taltelefonitjänster. De nationella tillsynsmyn
digheterna bör underlätta ett sådant samarbete.
Denna samtrafik måste underställas tillsynsmyndig
heternas övervakning i syfte att i hela gemenskapen
skydda användarnas intressen och säkerställa efter
levnad av gemenskapsrätten, i förekommande fall i
enlighet med det internationella regelverk som finns
inom internationella teleunionen (ITU). De natio

nella tillsynsmyndigheterna skall därför, om det är
nödvändigt, ha rätt till tillgång till fullständiga upp
gifter rörande samtrafikavtal. Kommissionen kan
hos medlemsstaterna begära detaljerade uppgifter
rörande avtal om särskild tillgång tillnäten och
rörande samtrafikavtal i den utsträckning gemen
skapsrätten ger möjlighet till detta.

tiv.

27. Principen om icke-diskriminering i samband med
samtrafik syftar främst till att undvika att teleorga
nisationer missbrukar en dominerande ställning.

28 . I enlighet med direktiv 90/387/EEG bör gemen
samma, effektiva taxeprinciper, baserade på objek
tiva kriterier och kostnadsorienterade principer, till
lämpas inom hela gemenskapen. En övergångsperiod
av rimlig längd kan dock visa sig nödvändig innan
dessa taxeprinciper kan genomföras fullt ut. Tax
orna skall dock medge insyn och skall offentliggöras
på ett adekvat sätt. I enlighet med fördragets kon
kurrenslagstiftning bör en tillräcklig uppdelning av
taxorna göras. Vidare måste taxorna vara lika för
alla och de får inte vara diskriminerande . Vid till

lämpningen av principen om kostnadsorienterade
taxor bör hänsyn tas till att målet är en tjänst som
skall vara öppen för alla . Hänsyn kan också tas till
samhällsplaneringsprinciper som är avsedda att
säkerställa sammanhållningen inom en medlemsstat.

29 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall ansvara för
tillsynen över taxorna . Taxesystemen bör utvecklas i
enlighet med den tekniska utvecklingen och efterfrå
gan. Kravet på kostnadsorienterade taxor innebär
att teleorganisationerna inom rimlig tid skall införa
ett redovisningssystem som ger sådan insyn att kost
naderna på ett så exakt sätt som möjligt kan hänfö
ras till olika tjänster. Detta kan t.ex. ske genom
tillämpning av principen om fullständig kostnadsför
delning.

30. Vid tillämpningen av den allmänna principen att
taxorna skall vara kostnadsorienterade är — under

25 . Samtrafik mellan allmänt tillgängliga telefonnät är
en förutsättning för att teletjänster skall kunna till
handahållas på gemenskapsnivå . De nationella till

synsmyndigheterna ansvarar för att de villkor som
styr de fasta, allmänt tillgängliga telefonnätens sam
trafik, inklusive samtrafik mellan teleorganisationer
från andra medlemsstater och operatörer av all
männa mobiltelefonitjänster, är objektiva och icke

diskriminerande i enlighet med direktiv 90/387/
EEG .

26 . Om det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet i en
medlemsstat drivs av flera teleorganisationer är en

de nationella tillsynsmyndigheternas överinseende —
en viss flexibilitet nödvändig så att det kan före
komma lägre taxor för vissa typer av användning av
teletjänsterna, eller så att av sociala skäl önskvärda
taxor kan tillämpas för vissa grupper av personer,
vissa typer av samtal eller vissa tider på dygnet.
Taxereduktioner måste överensstämma med fördra

gets konkurrensbestämmelser, och i synnerhet med
den grundläggande principen att ingående av ett
avtal inte får vara beroende av ett godkännande av
tilläggsförpliktelser, som saknar samband med avta
lets föremål . Det är av särskild vikt att taxereduktio

ner inte förbinder utförande av tjänster som tillhan
dahålls inom ramen för särskilda rättigheter eller
ensamrättigheter med sådana tjänster som tillhanda
hålls i en konkurrenssituation .
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Användarna bör kunna kontrollera att deras räk
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dringar är kostsamma både för teleorganisationerna
och för användarna och bör begränsas till ett mini
mum, som är förenligt med de långsiktiga nationella

ningar är riktiga och därför bör de ges rätt att få
räkningar som är specificerade på ett sådant sätt att
deras behov tillgodoses, samtidigt som gällande lag
stiftning om skydd av personuppgifter och privatli

och internationella behoven .

vet iakttas.

38 .

32 . Kataloger över användare som abonnerar på taltele
fonitjänsten bör finnas lätt tillgängliga, eftersom
dessa är viktiga för användning av taltelefonitjän
sten . Uppgifterna i katalogerna bör tillhandahållas
på rättvisa och icke-diskriminerande villkor och
användarna bör, i överensstämmelse med gällande
lagstiftning om skydd för personuppgifter och pri
vatlivet, ha möjlighet att välja om de vill finnas med
i katalogerna eller inte. Detta direktiv påverkar inte
rättsläget vad gäller tillgång till kataloger.

I rådets resolution av den 19 november 1992 om

främjande av alleuropeiskt samarbete om numrering
av teletjänster^) fastställs att det är ett viktigt poli
tiskt mål att stärka samarbetet om numreringsprinci
per för tjänster med gemensam europeisk tillämp
ning. Det är nödvändigt: att skapa en europeisk
nummerserie

för

att

underlätta

införande

och

användning av taltelefonitjänster på gemenskaps
nivå , inbegripet helt eller delvis kostnadsfria num
mer .

39 . Enligt direktiv 90/388/EEG skall varje medlemsstat
som kräver ett tillståndsförfarande eller en deklara

33 . Telefonautomater är viktiga för att göra taltelefoni
tjänsten tillgänglig, särskilt i nödsituationer, och
därför är det viktigt att se till att det finns telefon
automater i tillräcklig omfattning för att svara mot
användarnas rimliga behov.
34 . Utifrån utgångspunkten att alla användare skulle ha
fördelar av att kunna använda en och samma typ av
telefonkort i alla medlemsstater har kommissionen

gett CEN/CENELEC (Europeiska standardiserings
kommissionen/Europeiska kommittén för elektro
teknisk standardisering) i uppdrag att utforma lämp
liga standarder. Dessa standarder bör kompletteras
med kommersiella avtal, så att telefonkort tillver
kade i en medlemsstat kan användas även i andra
medlemsstater.

35 . Inom medlemsstaterna kan särskilda stödåtgärder
vidtas till förmån för grupper av personer med
särskilda behov. Dessa åtgärder kan särskilt avse
taltelefonitjänsten, eftersom denna får anses vara av
stor betydelse för handikappade.

36 . Kommissionen har gett Europeiska institutet för
telekommunikationsstandarder ( ETSI) i uppdrag att
undersöka de tekniska och ekonomiska möjlighe
terna att införa en harmoniserad vanlig abonnent
anslutning som skulle möjliggöra tillgång till och
användning av det fasta, allmänt tillgängliga telefon

tion för tillhandahållande av teletjänster se till att
villkoren för beviljande av tillstånd är objektiva,
icke-diskriminerande och ger möjlighet till insyn, att
eventuella avslag motiveras samt att det finns förfa
randen för överklagande av sådana avslag. Villkoren
för användning av det fasta telenätet skall vara
förenliga med gemenskapsrätten och särskilt direktiv
90/387/EEG. Enligt rådets direktiv 92/44/EEG av
den 5 juni 1992 om tillhandahållande av öppna nät
för förhyrda förbindelser( 2 ) bör varje restriktion som
syftar till att säkerställa överensstämmelse med de
väsentliga kraven vara förenlig med gemenskapsrät
ten och genomföras av de nationella tillsynsmyndig
heterna med hjälp av reglerande åtgärder. Några
tekniska restriktioner för samtrafik mellan fasta tele

förbindelser och det allmänt tillgängliga nätet får
inte införas eller bibehållas .

40 . Enligt direktiv 90/387/EEG kan de väsentliga krav
som kan rättfärdiga restriktioner för access till och
användning av allmänt tillgängliga telenät eller tele
tjänster, endast omfatta säkerheten vid nätdrift, upp
rätthållande av nätets integritet, samverkan mellan
tjänster i berättigade fall och skydd för uppgifter i
lämpliga fall . Dessutom skall de villkor gälla som är
allmänt tillämpliga vid anslutning av terminalutrust
ning till nätet. De nationella tillsynsmyndigheterna
kan godkänna förfaranden som ger en teleorganisa
tion möjlighet att omedelbart vidta åtgärder i hän
delse av allvarlig överträdelse av villkoren för access
eller användning.

nätet i alla medlemsstater. För att säkerställa harmo

niserad tillgång till ISDN-terminalutrustning är det
önskvärt att man uppställer krav även för motsva
rande nätanslutningspunkter, inklusive specifikatio
ner för telejackens utformning.
37. Ansvaret för telefonnumren inom länderna bör ligga
hos de nationella tillsynsmyndigheterna. Nummer
planer bör utarbetas i nära samråd med teleorgani
sationerna och bör vara i linje med en långsiktig

numreringsprincip för hela gemenskapen samt med
den

internationella

nummerplanen.

Nummerän

41 . Principen om insyn bör tillämpas för de standarder
som taltelefonitjänsterna baseras på. Enligt direktiv
90/387/EEG måste en harmonisering av tekniska
gränssnitt och villkoren för access baseras på gemen
samma tekniska specifikationer, som tar hänsyn till
internationellt standardiseringsarbete. I rådets direk
(!) EGT nr C 318 , 4.12.1992 , s . 2 .

(2 ) EGT nr L 165 , 19.6.1992 , s . 27. Direktivet senast ändrat
genom kommissionens beslut 94/439/EG ( EGT nr L 181 ,
15.7.1994, s . 40 ).
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mationsförfarande beträffande tekniska standarder
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kommittén delta . Härvid bör hänsyn fullt ut tas till
nätets utvecklingsgrad och till marknadens efterfrå
gan inom gemenskapen .

och föreskrifter^) fastslås att inga nya nationella
standarder får utarbetas inom de områden där har

moniserade europeiska standarder håller på att utar
betas .

42 .

För att kommissionen effektivt skall kunna övervaka

genomförandet av detta direktiv är det nödvändigt
att medlemsstaterna meddelar kommissionen vilka

48 . En väl utvecklad och lönsam taltelefonitjänst inom
hela gemenskapen — en nödvändig förutsättning för
den inre marknaden — kan inte förverkligas på ett
tillfredsställande sätt på medlemsstatsnivå och kan
därför på ett bättre sätt genomföras på gemenskaps
nivå genom antagande av detta direktiv .

nationella tillsynsmyndigheter som kommer att ha
ansvaret för att utöva de funktioner om vilka stad

gas i detta direktiv och för att tillhandahålla de
relevanta uppgifter som krävs i direktivet.
43 . Utöver den rätt att överklaga som garanteras genom
den nationella lagstiftningen eller genom gemen
skapsrätten bör det finnas ett enkelt handläggnings
förfarande för tvister både på nationell nivå och
gemenskapsnivå . Detta förfarande bör vara smidigt
och billigt samt ge möjlighet till insyn och involvera
alla berörda parter .

44. Teletjänsterna omfattas av lagstiftningen om konsu
mentskydd, lagstiftningen om dataskydd och lagstift
ningen om spridning av uppgifter eller handlingar
som kan väcka anstöt hos allmänheten, och därför
innehåller det här direktivet inga ytterligare, sär

skilda , bestämmelser av sådant slag.

45 . En regelbunden och systematisk dialog med teleorga
nisationer, användare, konsumenter, tillverkare och

tjänsteleverantörer om de delar av detta direktiv som
är av betydelse för hela gemenskapen skulle för
bättra insynen. Samråd med fackföreningarna före
skrivs redan i kommissionens beslut 90/450/EEG (2),
genom vilket en paritetisk kommitté för teletjänster,
sammansatt av representanter för arbetsgivare och
arbetstagare och vars syfte är att biträda kommissio
nen, upprättades .

46 . Mot bakgrund av den dynamiska utvecklingen på
detta område bör tillhandahållandet av öppna nät
( ONP ) för taltelefoni införas gradvis under en längre
period, och föreskrifterna på området måste vara
tillräckligt flexibla för att ta hänsyn till förändringar
på marknaden och till den tekniska utvecklingen . Ett
förfarande bör därför införas som gör det möjligt att
på ett smidigt sätt genomföra tekniska anpassningar,
som tar full hänsyn till medlemsstaternas inställning
och i vilket ONP-kommittén deltar.
47. Ett förfarande bör införas för att säkerställa konver

gensen på gemenskapsnivå genom att fastställa har
moniserade mål och tidsplaner för taltelefonitjänster
och funktioner . I ett sådant förfarande bör ONP

49 . Enligt rådets beslut 91/396/EEG skall ett enda larm
nummer införas inom hela gemenskapen(3). I rådets
direktiv 91 /263/EEG av den 29 april 1991 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av
utrustningens överensstämmelse (4 ) definieras villko
ren för anslutning av terminalutrustning till det
fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet .
50 . Europa går mot en informationsbaserad ekonomi .
Tillgång till öppna nät är en avgörande fråga på
global nivå . Rådet har fastställt en tidsplan för
liberalisering av alla telekommunikationsnät, infra
strukturer och tjänster . En balanserad politik för
liberalisering och harmonisering, inklusive därtill
hörande åtgärder för allmänna tjänster, kommer
fortsättningsvis att säkerställa att Europas närings
liv, industri och medborgare har tillgång till
moderna , rimligt prissatta och effektiva kommunika
tionsinfrastrukturer med hjälp av vilka ett brett och
diversifierat utbud av tjänster kommer att erbjudas .
51 . I rådets resolution av den 22 juli 1993 ( 5 )
kommissionen att lägga fram förslag till
lagstiftning före den 1 januari 1996 och
söka hur tillhandahållande av öppna
anpassas till en framtida utveckling.

uppmanas
nödvändig
att under
nät skall

HÄRIGENOM FORESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Räckvidd

1.
Syftet med detta direktiv är att åstadkomma harmo
niserade villkor för öppen och effektiv access till och
användning av fasta, allmänt tillgängliga telefonnät och
allmänt tillgängliga telefonitjänster samt tillhandahållande
av en harmoniserad taltelefonitjänst inom hela gemenska
pen .

(■') EGT nr L 217, 6.8.1991 , s . 31 .

(') EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8 . Direktivet senast ändrat
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/1 0/EG

( 4 ) EGT nr L 218 , 23.5.1991 , s. 1 . Direktivet senast ändrat
genom direktiv 93/97/EEG ( EGT nr L 290, 24.11.1993,

( EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30 ).
( 2 ) EGT nr L 230, 24.8.1990, s. 25 .

( s ) EGT nr C 213 , 6.8.1993 , s . 1 .

s. 1 ).
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2.
Detta direktiv skall inte tillämpas på mobiltelefoni
tjänster, utom såvitt avser samtrafik mellan de nät som
används för allmänt tillgängliga mobiltelefonitjänster och
de fasta, allmänt tillgängliga telefonnäten.
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Medlemsstaterna skall säkerställa att användningen av
tillhandahållna anslutningar inte blir föremål för några
andra restriktioner än de som avses i artikel 22 .

Artikel 4

Artikel 2

Definitioner

1.

Definitionerna i direktiv 90/387/EEG gäller i före

kommande fall även för det här direktivet.
2.

Offentliggörande av och tillgång till information
1 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall se till att
adekvat och aktuell information om tillgång till och
användning av det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet
och taltelefonitjänsten offentliggörs i enlighet med rubrik
förteckningen i bilaga I.

I detta direktiv avses med

— fast, allmänt tillgängligt telefonnät: det allmänt till
gängliga kopplade telenät som används bland annat
för tillhandahållande av taltelfonitjänster mellan fasta
nätanslutningspunkter,
— användare: slutanvändare, inklusive konsumenter
(t. ex. privata slutanvändare) och tjänsteleverantörer,
inklusive teleorganisationer., i de fall dessa organisa
tioner tillhandahåller tjänster som också levereras,
eller skulle kunna levereras, av andra,

— nationella tillsynsmyndigheter: det eller de organ i en
medlemsstat som i rättslig mening är skilda från och
funktionellt oberoende av teleorganisationerna och
som medlemsstaten bland annat ger de tillsynsuppgif
ter som behandlas i detta direktiv,

Förändringar i det befintliga utbudet av tjänster och
information om nya tjänster som utbjuds skall offentlig
göras så snart som möjligt. Den nationella tillsynsmyndig
heten får föreskriva en lämplig uppsägningstid .
2 . Den information som avses i punkt 1 skall offentlig
göras på ett sådant sätt att den är lättillgänglig för
användarna . Hänvisning till offentliggörandet av denna
information skall ske i den berörda medlemsstatens offi

ciella tidning.
3.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall senast ett
år efter ikraftträdandet av detta direktiv, och därefter
varje gång ändringar genomförs, underrätta kommissio
nen om på vilket sätt den i punkt 1 omtalade informatio
nen görs tillgänglig. Kommissionen skall regelbundet off
entliggöra uppgifter om dessa underrättelser i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

— ONP-kommittén: den kommitté som inrättats genom
artikel 9.1 i direktiv 90/387/EEG,
Artikel 5

— telefonautomat: en telefon som ställs till allmänhetens
förfogande och i vilken man betalar samtalen med
hjälp av mynt, kreditkort eller telefonkort.

Artikel 3

Tillhandahållande av tjänster, anslutning av
terminalutrustning, samt användning av nätet
Medlemsstaterna skall säkerställa att deras respektive

Mål för leveranstider och tjänstens kvalitet

1.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att mål fastställs och offentliggörs såvitt avser de para
metrar för leveranstider och tjänstens kvalitet som räknas
upp i bilaga II. Information om definitioner, mätmetoder
och teleorganisationernas genomförandegrad såvitt avser
dessa mål skall offentliggöras varje år. Den nationella
tillsynsmyndigheten skall minst en gång vart tredje år se
över definitioner, mätmetoder och mål .

teleorganisationer var och en för sig eller tillsammans
tillhandahåller ett fast, allmänt tillgängligt telefonnät och
en taltelefonitjänst i enlighet med bestämmelserna i detta
direktiv, i syfte att garantera ett harmoniserat utbud

2.

inom hela gemenskapen.

ONP-kommittén i enlighet med förfarandet i artikel 30
anmoda ETSI att utarbeta europeiska standarder för
gemensamma definitioner och mätmetoder.

Medlemsstaterna skall särskilt säkerställa att använ

Offentliggörandet skall ske på det sätt som anges i

artikel 4 .

3.

När det behövs skall kommissionen i samråd med

darna

a) på begäran kan erhålla anslutning till det fasta, all
mänt tillgängliga telefonnätet,

Artikel 6

Villkor för tjänsters upphörande

b ) kan ansluta och använda godkänd terminalutrustning,

placerad hos användaren, i enlighet med nationell rätt
och gemenskapsrätt.

1.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att en given tjänst finns tillgänglig under rimlig tid och
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att en tjänst inte upphör eller ändras på ett sätt som
väsentligt påverkar användningen utan att samråd skett
med de berörda användarna och utan att kungörelse skett
för allmänheten under en lämplig tid, som fastställs av
den nationella tillsynsmyndigheten.
2. Utan att det påverkar rätten till överklagande enligt
nationell lagstiftning, skall medlemsstaterna säkerställa
att användarna, i de fall där den nationella lagstiftningen
tillåter det, i samverkan med användar- och/eller konsu
mentorganisationer, inför den nationella tillsynsmyndig
heten kan lägga fram fall där de berörda användarna inte
godtar det upphörandedatum som teleorganisationen pla
nerat.

Artikel 7
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Artikel 9
Tillhandahållande av avancerade funktioner

1.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att de funktioner som räknas upp i pukt 1 i bilaga III
tillhandahålls, i den utsträckning det är tekniskt och
ekonomiskt möjligt, i enlighet med de tekniska standar
der som specificeras i artikel 24.
2 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall underlätta
och uppmuntra att de tjänster och funktioner som
beskrivs i punkt 2 i bilaga III, då de efterfrågas av
användarna, tillhandahålls i enlighet med de tekniska
standarder som anges i artikel 24. Detta skall, i överens
stämmelse med konkurrenslagstiftningen i fördraget, ske
genom kommersiella avtal mellan teleorganisationer och,
i förekommande fall, andra personer som tillhandahåller
tjänsten eller funktionen .

Abonnemangsavtal
1 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att användarna får ett avtal som anger vilken tjänst
teleorganisationen skall tillhandahålla . De skall som all
män regel kräva upprättandet av ordningar för skade
stånd och/eller återbetalning i de fall tjänsten inte är av
den kvalitet som anges i avtalet och se till att varje
undantag från denna regel rättfärdigas av det eller de
berörda telekommunikationsorganen och tydligt anges i
användarnas kontrakt.

3.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att tidpunkter fastställs för när de funktioner som räknas
upp i punkt 1 i bilaga III skall vara införda och att
hänsyn härvid tas till nätets utvecklingsnivå, efterfrågan
på marknaden och hur långt framskridet standardi
seringsarbetet är samt säkerställa att dessa tidpunkter
offentliggörs på det sätt som beskrivs i artikel 4 . De
nationella tillsynsmyndigheterna skall på samma sätt
verka för att tidpunkter fastställs och offentliggörs även
för de tjänster och funktioner som beskrivs i punkt 2 i
bilaga III.

2. Teleorganisationerna skall utan dröjsmål besvara
ansökningar om anslutning till det fasta, allmänt tillgäng
liga telefonnätet och upplysa användaren om planerat
datum för tillhandahålla av tjänsten.
3.

De nationella tillsynsmyndigheterna får kräva att

teleorganisationerna ändrar sina avtalsvillkor och villko
ren för sin skadestånds- och/eller återbetalningsordning.
Avtalen mellan användarna och teleorganisationerna skall
innehålla en kort redogörelse för hur ett förfarande för
att lösa tvister kan inledas.

4.

Medlemsstaterna skall säkerställa att användarna

har rätt att inleda ett rättsligt förfarande mot en teleorga

Artikel 10
Särskild access till nätet

1 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att teleorganisationerna tillmötesgår rimliga önskemål
som avser tillgång till det fasta, allmänt tillgängliga
telefonnätet genom andra anslutningspunkter än de som
anges i bilaga I, om dessa önskemål framställs av andra
användare än

a ) operatörer av allmänt tillgängliga mobiltelefonitjän
ster,

nisation .

b ) teleorganisationer, som tillhandahåller taltelefonitjän
ster.

Artikel 8

Undantag från offentliggjorda villkor

Om en teleorganisation finner det orimligt att tillmötesgå
en begäran om anslutning till ett fast, allmänt tillgängligt
telefonnät på de offentliggjorda taxe- och leveransvillko
ren skall organisationen inhämta godkännande från den
nationella tillsynsmyndigheten för att få ändra de
nämnda villkoren i det fallet.

Om en teleorganisation finner det orimligt att tillmötesgå
en begäran om särskild access till nätet skall organisatio
nen inhämta tillstånd från den nationella tillsynsmyndig
heten för att få avslå ansökan eller belägga accessen med
restriktioner. De berörda användarna skall ha möjlighet
att få ärendet prövat av den nationella tillsynsmyndighe
ten innan beslut fattas .

I de fall en ansökan om en särskild access till nätet avslås
skall den användare som ansökt snabbt informeras om

skälen till att ansökan avslagits. Detta gäller dock inte
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om ansökan gjorts enligt den nationella ordningen för
verkställighet av licensvillkor i enlighet med gemenskaps
lagstiftningen och inte heller för en ansökan till en
nationell domstol .

2.

De berörda parterna skall träffa avtal om de

tekniska och kommersiella bestämmelserna om särskild

nätaccess, dock på ett sådant sätt att den nationella
tillsynsmyndigheten kan ingripa på det sätt som före
skrivs i punkterna 1 , 3 och 4 . I avtalet kan föreskrivas
ersättning till teleorganisationen för omkostnader i sam
band med bland annat tillhandahållande av den begärda
nätaccessen. Härvid skall de principer för kostnadsorien
tering som föreskrivs i bilaga II till direktiv 90/387/EEG
iakttas .

3 . De nationella tillsynsmyndigheterna kan när som
helst på eget initiativ ingripa, och skall ingripa om någon
av parterna så önskar, för att fastställa villkor som är
icke-diskriminerande, rättvisa och rimliga för båda parter
och som bäst gynnar alla användare.
4.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall också ha
rätt att, i alla användares intresse, ingripa för att säker
ställa att avtalen innehåller villkor som motsvarar de

kriterier som anges i punkt 3 , att de ingås och tillämpas
på ett effektivt sätt och i rätt tid samt att de omfattar
villkor för hur relevanta standarder skall iakttas, hur de
väsentliga kraven skall beaktas och/eller hur den genom
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tillgängliga telefonnätet från någon av nedan nämnda
organisationer beviljas, särskilt i syfte att säkerställa
tillhandahållande av taltelefonitjänster över hela gemen
skapen:
a ) Teleorganisationer som tillhandahåller fasta, allmänt
tillgängliga telefonnät i andra medlemsstater och som
är anmälda i enlighet med artikel 26.3 .
b ) Operatörer av allmänna mobiltelefonitjänster i samma
medlemsstat.

Ingen ansökan får avslås av en teleorganisation utan att
dess nationella tillsynsmyndighet först godkänt detta.
De berörda parterna kan avtala om samtrafik mellan det
fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet och operatörer av
allmänt tillgängliga mobiltelefonitjänster i andra med
lemsstater, under förutsättning att operatörerna anmälts i
enlighet med artikel 26.3 . Ansökningar om sådan samtra
fik får inte avslås av en teleorganisation utan att dess
nationella tillsynsmyndighet först godkänt detta .
2 . De berörda parterna skall avtala om de tekniska
och kommersiella bestämmelserna om samtrafik, dock på
ett sådant sätt att den nationella tillsynsmyndigheten kan
ingripa på det sätt som föreskrivs i artiklarna 10.3 och
10.4 .

gående kvaliteten skall upprätthållas.
5 . De villkor som nationella tillsynsmyndigheter fast
ställer i enlighet med punkt 4 skall offentliggöras i
enlighet med artikel 4 .
6.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall se till att
teleorganisationerna iakttar principen om icke-diskrimi
nering när de använder det fasta, allmänt tillgängliga
telefonnätet för att tillhandahålla tjänster som andra
leverantörer också tillhandahåller eller kan tillhanda
hålla .

7.

Kommissionen skall i samråd med ONP-kommittén

3 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att teleorganisationerna iakttar principen om icke-diskri
minering när de ingår samtrafikavtal med andra.
4.
Om samtrafikavtalen omfattar särskilda ersättnings
bestämmelser för teleorganisationen i fall där olika drifts
villkor, såsom priskontroll eller skyldighet att tillhanda
hålla tjänsten överallt, gäller för parterna skall dessa
ersättningsbestämmelser vara kostnadsorienterade, icke
diskriminerande och fullständigt motiverade . Ersättnings
bestämmelserna får tillämpas endast efter godkännande

av den nationella tillsynsmyndigheten, som skall handla i
enlighet med gemenskapsrätten .

i enlighet med förfarandet i artikel 30 anmoda ETSI att
när det behövs utarbeta standarder för nya typer av
nätanslutning. Hänvisning till dessa standarder skall of
fentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tid
ning enligt artikel 5.1 i direktiv 90/387/EEG.

5 . Närmare upplysningar om enskilda detaljer i sam
trafikavtal skall på förfrågan ställas till de nationella
tillsynsmyndigheternas förfogande .

8 . Närmare upplysningar om enskilda detaljer i avtal
som rör särskild nätaccess skall på begäran ställas till den
nationella tillsynsmyndighetens förfogande.

Artikel 12

Taxeprinciper och insyn
Artikel 11

1.
Samtrafik

1.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall se till att

rimliga ansökningar om samtrafik med det fasta, allmänt

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa

att taxorna för användning av det fasta, allmänt tillgäng

liga telefonnätet och taltelefonitjänsten iakttar de grund
läggande principerna för insyn och kostnadsorientering, i
enlighet med bilaga II till direktiv 90/387/EEG, och att de
överensstämmer med bestämmelserna i denna artikel .
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2. Utan att det påverkar tillämpningen av principen
om kostnadsorientering kan de nationella tillsynsmyndig
heterna ålägga teleorganisationerna taxebegränsningar i
syfte att uppfylla de målsättningar som består i att
telefonitjänsten skall vara tillgänglig för alla, inklusive
sådana målsättningar som rör samhällsplanering.
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2.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att en beskrivning av redovisningssystemet, där det fram
går vilka huvudkategorier som används för att gruppera
kostnaderna och vilka regler som används för fördelning
av kostnaderna för taltelefonitjänsten, tillhandahålls på
begäran. De skall på begäran informera kommissionen
om vilka redovisningssystem som tillämpas av teleorgani
sationerna .

3.

Taxorna för access till och användning av det fasta,

allmänt tillgängliga telefonnätet skall vara oberoende av
vilken typ av tillämpning som användarna genomför,
såvida den inte kräver andra tjänster eller funktioner.
4. Taxorna för funktioner, som ligger utanför anslut
ning till det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet och
tillgång till taltelefonitjänsten, skall i enlighet med gemen
skapsrätten fastställas på ett tillräckligt uppdelat sätt så
att användaren inte behöver betala för funktioner som

inte är nödvändiga för den begärda tjänsten.

5 . Taxorna skall normalt vara uppdelade på följande
poster, som skall specificeras för användaren:

3 . Utan att det påverkar tillämpningen av sista stycket
i denna punkt skall det system som anges i punkt 1
innehålla följande:
a ) Kostnaderna för taltelefonitjänsten skall i synnerhet
baseras på teleorganisationernas direkta kostnader för
inrättande, drift, underhåll, saluföring och fakturering
av taltelefonitjänsten.
b ) Gemensamma kostnader, dvs. kostnader som inte kan

hänföras vare sig direkt till taltelefoni eller till andra
verksamheter, skall fördelas enligt följande:

— En ingångsavgift för anslutning till det fasta, allmänt
tillgängliga telefonnätet och abonnemang på taltelefo

i ) När det är möjligt skall gemensamma kostnads
kategorier fördelas på grundval av en direkt
analys av kostnadernas ursprung.

nitjänsten.

ii ) Om en direkt analys inte är möjlig skall de
gemensamma kostnadskategorierna fördelas på

— En periodisk abonnemangsavgift, vars storlek beror
på vilken typ av tjänst och vilka funktioner använda

grundval av ett indirekt samband med någon
annan kostnadskategori eller grupp av kostnads
kategorier för vilka en direkt tilldelning eller
fördelning är möjlig. Det indirekta sambandet
skall grundas på jämförbara kostnadsstrukturer.

ren har valt.

— Samtalsavgifter, som bland annat kan vara beroende
av lågtrafiktider och högtrafiktider på nätet.

iii) Om det inte finns något vare sig direkt: eller
indirekt underlag för kostnadsfördelningen skall
kostnaderna fördelas efter en generell fördel
ningsmetod, som utformas med utgångspunkt i
förhållandet; mellan samtliga utgifter, som direkt
eller indirekt tillskrivs dels taltelefonitjänsterna,
dels andra tjänster .

Om andra taxeposter används skall dessa vara öppna för
insyn och baserade på objektiva kriterier.
6.

Taxorna skall offentliggöras på det sätt som

beskrivs i artikel 4 .

7.

Taxeändringar får genomföras först sedan de kun

gjorts för allmänheten under en lämplig tid, som fastställs
av de nationella tillsynsmyndigheterna .

Artikel 13

Principer för kostnadsredovisning
1.
Medlemsstaterna skall säkerställa att de teleorgani
sationer som är anmälda i enlighet med artikel 26.2
senast den 31 december 1996 använder sig av ett redovis
ningssystem som är lämpligt för att tillämpa artikel 12,
samt att ett behörigt gentemot dessa organisationer obe

roende organ kontrollerar systemets överensstämmelse.
En försäkran om överensstämmelse skall offentliggöras
varje år.

Andra system för redovisning av kostnader får användas
endast om de är lämpliga för tillämpning av artikel 12
och som sådana har godkänts av den nationella tillsyns
myndigheten för tillämpning hos teleorganisationerna,
under förutsättning att kommissionen underrättas innan
ett sådant system tas i bruk .
4 . Detaljerad information om redovisningen skall på
begäran tillhandahållas den nationella tillsynsmyndighe
ten, som skall behandla denna konfidentiellt.

5.

Medlemsstaterna skall säkerställa att räkenskaperna

för de teleorganisationer som anmälts i enlighet med
artikel 26 upprättas, offentliggörs och undergår obero
ende revision . Revisionen skall genomföras i enlighet med
tillämplig nationell lagstiftning.
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Artikel 14

Rabatter, taxor vid lågtrafik och andra särskilda
taxebestämmelser

1.
De nationella tillsynsmyndigheterna kan godkänna
att mängdrabatter erbjuds användarna. I sådana fall skall
rabatterna vara underkastade de nationella tillsynsmyn
digheternas kontroll .
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b) att användarna fritt kan välja om de vill finnas med i
allmänt tillgängliga kataloger eller ej ,

c) att teleorganisationerna på begäran tillhandahåller
informationen i de allmänt tillgängliga katalogerna
och att detta sker enligt offentliggjorda villkor som
skall vara rättvisa, rimliga och icke-diskriminerande.

Artikel 17

2 . De nationella tillsynsmyndigheterna kan godkänna
särskilda taxor för tjänster som är till nytta för samhället,
t.ex . alarmeringstjänsten ( SOS -tjänsten ), för användare
som inte ringer så mycket eller för vissa befolkningsgrup
per .

3 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att taxesystemet ger möjlighet till lägre taxor för samtal
inom gemenskapen under lågtrafik, inklusive eventuella
natt- och helgtaxor .

Tillhandahållande av telefonautomater

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att
det finns tillräckligt många allmänt tillgängliga telefon
automater för att täcka användarnas rimliga behov vad
gäller både antal och geografisk spridning och att det är
möjligt att ringa larmsamtal från sådana telefoner. Samtal
till det gemensamma europeiska larmnummer som avses i
beslut 91 /396/EEG skall vara gratis .

4 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall, i de fall
specialtaxor införs för taltelefonitjänster som tillhanda
hålls inom ramen för särskilda, tidsbegränsade projekt,
säkerställa att meddelande om dessa på förhand tillställs
den nationella tillsynsmyndigheten .

Telefonkort

Artikel 15

1.
Kommissionen skall säkerställa att ETSI och/eller
CEN/CENELEC utarbetar standarder för ett harmonise

Specificerade räkningar

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa att
det, med hänsyn till nätets grad av teknisk utveckling och
efterfrågan, uppställs och offentliggörs mål för att ge
kunderna möjlighet att på begäran erhålla specificerade
räkningar.
Med förbehåll för vad som sägs i följande stycke och för
vilken detaljnivå som tillåts av gällande lagstiftning om
skydd av personuppgifter och privatlivet skall de detalje
rade räkningarna visa vad kostnaderna består av.

Artikel 18

rat telefonkort, som skall kunna användas i telefonauto
mater i samtliga medlemsstater, och standarder för tillhö
rande nätgränssnitt, så att telefonkort från en medlems
stat kan användas även i de andra medlemsstaterna . En

hänvisning till dessa standarder och därtill anknutna
standarder skall offentliggöras i Europeiska gemenskaper
nas officiella tidning.
2.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall verka för
att det efter hand införs allmänt tillgängliga telefonauto
mater, som överensstämmer med dessa standarder.

Artikel 19

Samtal som är avgiftsfria, inklusive samtal till hjälpnum
mer, skall inte anges på abonnentens specificerade räk
ning.

Inom denna ram kan räkningar med olika specificerings
grad erbjudas abonnenterna mot skälig ersättning.

Särskilda villkor för handikappade och andra personer
med speciella behov

De nationella tillsynsmyndigheterna kan fastställa sär
skilda villkor för att hjälpa handikappade användare och
andra personer som har särskilda behov när de använder
taltelefonitjänsten .

Artikel 16

Nummerupplysningstj änster

Artikel 20

Om inte annat följer av gällande lagstiftning om skydd av

Specifikationer för nätanslutningar, inklusive telejack

personuppgifter och privatlivet, skall de nationella till
synsmyndigheterna säkerställa

a ) att användarna bereds tillgång till tryckta eller elek
troniska kataloger över taltelefonitjänstens abonnen
ter och att dessa uppdateras med jämna mellanrum,

1.

Kommissionen skall i samråd med ONP-kommittén

i enlighet med förfarandet i artikel 30 anmoda ETSI att,
när det behövs, utarbeta standarder för nya typer av
harmoniserade nätanslutningar i enlighet med de referens
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ramar som ställts upp i punkt 2 i bilaga II till direktiv
90/387/EEG. Hänvisning till dessa standarder skall of
fentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tid
ning.

2.
Om taltelefonitjänsten tillhandahålls användarna via
S/T-referenspunkten i ett ISDN-nät skall de nationella
tillsynsmyndigheterna efter ikraftträdandet av detta direk
tiv säkerställa att nya nätanslutningspunkter uppfyller
tillämpliga fysiska gränssnittsspecifikationer, särskilt spe
cifikationer för telejacket, till vilka hänvisning sker i den
förteckning över standarder som offentliggörs i Europe
iska gemenskapernas officiella tidning.

30.12.95

att en användare inte uppfyller användningsvillkoren.
Förfarandena kan också ge den nationella tillsynsmyndig
heten möjlighet att på förhand godkänna särskilda åtgär
der i fråga om vissa specifika överträdelser av använd
ningsvillkoren .

Den nationella tillsynsmyndigheten skall säkerställa att
dessa förfaranden bygger på en beslutsprocess som är
öppen för insyn och som respekterar båda parters rättig
heter. Beslut skall fattas först sedan båda parter har haft
möjlighet att framföra sina synpunkter. Beslutet skall
vederbörligen motiveras och meddelas parterna inom en
vecka efter det att det fattades .

En sammanfattning av förfarandena skall offentliggöras
på det sätt som anges i artikel 4.
Artikel 21

Denna bestämmelse inverkar inte på parternas rättighet
Numrering
1.

Medlemsstaterna skall säkerställa att den nationella

tillsynsmyndigheten kontrollerar de nationella nummer
planerna så att lojal konkurrens garanteras. I synnerhet
skall förfarandena för tilldelning av enskilda nummer och
nummerserier vara öppna för insyn, rättvisa och utföras i
rätt tid, och tilldelningen skall skötas på ett objektivt och
icke-diskriminerande sätt, som är öppet för insyn.
2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att de huvudsakliga delarna av den nationella nummer
planen, med alla tillägg och ändringar som senare görs,
offentliggörs utan andra begränsningar än sådana som är
nödvändiga för den nationella säkerheten .

3 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall verka för
lämplig användning av eventuella europeiska nummerpla
ner i syfte att tillhandahålla de funktioner som anges i
punkt 2 i bilaga III.

Artikel 22

Villkor för access och användning samt väsentliga krav

1 . Medlemsstaterna skall säkerställa att inga villkor
som innebär en begränsning av access till eller utnyttjan
det av det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet eller
taltelefonitjänsten tillåts, såvida de inte baseras på vad

som anges i punkterna 3, 4 och 5 samt godkänts av den
nationella tillsynsmyndigheten.

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall inrätta
förfaranden för att i varje enskilt fall och så snart som
möjligt kunna besluta om huruvida en teleorganisation
skall tillåtas vidta åtgärder, såsom t.ex. att avslå en
förfrågan om access till det fasta, allmänt tillgängliga
telefonnätet, att avbryta abonnemang eller att inskränka
tillgången till taltelefonitjänster, då organisationen anser

att väcka talan vid domstol .

3 . Eventuella restriktioner som åläggs användarna
under hänvisning till särskilda rättigheter eller ensamrät
tigheter med avseende på taltelefoni skall genomdrivas
med hjälp av föreskrifter och offentliggöras i enlighet
med artikel 4 .

4.
Villkoren för anslutning av terminalutrustning till
det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet skall överens
stämma med direktiv 91/263/EEG och offentliggöras i
överensstämmelse med artikel 4 i det här direktivet .

Utan att det påverkar av bestämmelserna i direktiv 91 /
263/EEG skall nationella tillsynsmyndigheter säkerställa
att följande förfaranden följs i de fall då en användares
terminalutrustning inte, eller inte längre, uppfyller villko
ren för att bli godkänd, då utrustningen fungerar på ett
sådant sätt att nätets integritet äventyras eller då det finns
risk för personskador:

— Teleorganisationen kan stänga av abonnemanget tills
terminalutrustningen kopplats bort från nätanslut
ningspunkten .
— Teleorganisationen skall omedelbart underrätta an
vändaren om avstängningen och förklara orsaken till
denna .

— Så snart användaren har kopplat bort utrustningen
från nätanslutningspunkten skall användaren åter få
tillgång till tjänsten.

5 . När accessen till eller användningen av
allmänt tillgängliga telefonnätet är föremål för
ner med hänvisning till väsentliga krav skall de
tillsynsmyndigheterna säkerställa att det av
nationella bestämmelser framgår vilka av de
kraven i a)-d ) nedan som ligger till grund för

det fasta,
restriktio
nationella
relevanta
väsentliga
restriktio

nerna .

Restriktioner som införs med hänvisning till väsentliga
krav skall offentliggöras på det sätt som anges i arti
kel 4 .
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Restriktioner som har sin grund i väsentliga krav skall
åläggas med hjälp av föreskrifter.

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 3.5 och
5.3 i direktiv 90/387/EEG skall de väsentliga krav som
anges i artikel 3.2 i samma direktiv tillämpas för det
fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet och den allmänna
taltelefonitjänsten på följande sätt:

a) Säkerhet i samband med nätets drift
Inga restriktioner för access till och användning av
det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet får införas
med hänvisning till kravet på säkerhet vid nätets drift.
Detta gäller dock inte för nödsituationer, då en
teleorganisation får vidta följande åtgärder för att
vidmarkthålla driftsäkerheten för nätet:

— Avbrytande av abonnemanget.

— Begränsning av tjänstefunktionerna.

Nr L 321 / 17

litet skall dessa villkor offentliggöras på sätt som
anges i artikel 4 .

d) Skydd av uppgifter
Medlemsstaterna kan begränsa accessen till och
användningen av det fasta, allmänt tillgängliga tele
fonnätet med hänvisning till kravet om skydd för
uppgifter endast i den omfattning som är nödvändig
för att säkerställa att relevanta föreskrifter för data

skydd, inklusive föreskrifter för skydd av personupp
gifter, skydd av konfidentiell information som över
förs eller lagras och skydd av privatlivet, iakttas i
överensstämmelse med gemenskapsrätten.
6 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall, i före
kommande fall, säkerställa att teleorganisationerna på
förhand och på lämpligt sätt underrättar användarna om
när accessen till eller användningen av det fasta, allmänt
tillgängliga telefonnätet kan komma att begränsas eller
upphöra på grund av planerade underhållsåtgärder.

— Vägran att ge nya användare tillgång till nätet och

Artikel 23

tjänsterna.
Med nödsituation avses här ett nätsammanbrott av

Obetalda räkningar

katastrofkaraktär eller ett exceptionellt fall av force
majeure, såsom extrema väderförhållanden, över
svämning, blixtnedslag eller brand, strejk eller lock
out, krig, militära operationer eller inre oroligheter . I
nödsituationer skall teleorganisationen göra allt som
står i dess makt för att säkerställa att tjänsten upp

Medlemsstaterna skall tillåta att vissa åtgärder, som skall
offentliggöras i enlighet med förfaranden som anges i
artikel 4 , vidtas med avseende på räkningar som inte
betalas i tid och tillåta varje avbrott av tjänsten eller

rätthålls för alla användare .

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att teleorganisationerna har fastställda förfaranden
för hur användare och den nationella tillsynsmyndig

avstängning som kan bli följden av detta. Åtgärderna
skall innebära att ett avbrott av tjänsten, såvitt det är
tekniskt möjligt, påverkar endast den berörda tjänsten,
och att användaren, innan avstängningen sker, får med
delande därom .

heten omedelbart skall underrättas om nödsituatio

nens start- och sluttidpunkt samt om den tillfälliga
inskränkningens art och omfattning.

Artikel 24
Tekniska standarder

b) Upprätthållande av nätets integritet

De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att restriktioner för access till och användning av det
fasta , allmänt tillgängliga telefonnätet, med hänvis
ning till kravet om upprätthållande av nätets integri
tet, i syfte att skydda bland annat nätutrustning,
programvara eller lagrad information, inte får större
omfattning än vad som är nödvändigt för att upprätt

1.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall verka för
att tjänster tillhandahålls i överensstämmelse med
— standarder som offentliggjorts i Europeiska gemenska
pernas officiella tidning i enlighet med artikel 5.1 i
direktiv 90/387/EEG,

eller, om inga sådana finns,

hålla nätets normala funktion. Restriktionerna skall

baseras på offentliggjorda, objektiva kriterier och
tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.
c) Tjänsternas driftskompatibilitet

— europeiska standarder som är antagna av ETSI eller
CEN/CENELEC,

eller, om inga sådana finns,
— internationella

När utrustning godkänts och tagits i bruk i överens
stämmelse med direktiv 91/263/EEG får använd

ningen av denna inte ytterligare begränsas av skäl

standarder

eller

rekommendationer

som antagits av Internationella teleunionen (ITU),
Internationella standardiseringsorganisationen ( ISO )
eller

Internationella

elektrotekniska

som rör driftskompatibiliteten mellan tjänsterna .

( IEC ),

Om den nationella tillsynsmyndigheten, i avtal som

eller, om inga sådana finns,

kommissionen

rör samtrafik mellan allmänna nät eller särskild nät

access inför villkor som rör tjänsters driftskompatibi

— nationella standarder och specifikationer.
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Detta skall ske utan att det påverkar den hänvisning till
europeiska standarder som kan bli obligatorisk i enlighet
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tillämpas på , särskilt för att säkerställa att nät och
tjänster tillhandahålls i överensstämmelse med artikel 3 .

med artikel 5.3 i direktiv 90/387/EEG .

2. De nationella tillsynsmyndigheterna skall säkerställa
att teleorganisationerna på begäran informerar använ
darna om standarder och specifikationer, inklusive alla
europeiska och/eller internationella standarder, som till
lämpas i nationella standarder, och som utgör underlag
för tillhandahållande av de tjänster och funktioner som
omtalas i detta direktiv .

Utan att det påverkar tillämpningen av framtida åtgärder
som rör tillhandahållande av öppna nät kan de medlems
stater som har avskaffat de exklusiva rättigheterna för
taltelefoni tillämpa detta direktiv på olika organ som har
en betydande del av marknaden eller en dominerande
position inom sitt godkända utvecklingsområde, för att
säkerställa att åtminstone ett organ på varje ort inom
deras territorium är underkastat bestämmelserna i detta
direktiv.

Artikel 25

Bestämmelser om samstämmighet på gemenskapsnivå

Medlemsstaterna kan säkerställa teleorganisationernas
skyldighet att tillhandahålla den information som är
nödvändig för tillämpningen av detta direktiv.

1 . Kommissionen skall, på grundval av de rapporter
som de nationella tillsynsmyndigheterna inlämnar enligt
artikel 26.5 och den information som offentliggörs i
överensstämmelse med artikel 4, följa hur arbetet med att
uppfylla målens samstämmighet och införa gemensamma
tjänster och funktioner inom hela gemenskapen fortlö

3.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall till kom
missionen anmäla namnen på de teleorganisationer som
inom deras område har tillstånd att koppla samman sina
nät direkt med fasta nät som tillhör teleorganisationer i
andra medlemsstater för att tillhandahålla taltelefonitjän
ster .

per .

2 . Om det visar sig att genomförandet av föreskrif
terna i artiklarna 5 , 9 och 15 är otillräckligt för att
garantera att harmoniserade tjänster och funktioner på
gemenskapsnivå tillhandahålls användarna, kan harmoni
serade mål, och datum för när dessa mål skall vara
uppfyllda, fastställas på det sätt som föreskrivs i arti
kel 31 .

När kommissionen verkställer detta förfarande skall full

hänsyn tas till nätets utvecklingsgrad och marknadens
efterfrågan i varje enskild medlemsstat.
3 . Om inga kommersiella avtal kan komma till stånd
mellan teleorganisationerna, särskilt med hänsyn till de
funktioner som anges i artikel 9.2 och som förutsätter
samarbete inom hela gemenskapen, kan villkor som är
nödvändiga för att erbjuda användarna harmoniserade
funktioner fastställas i en rekommendation .

Kommission skall ta vederbörlig hänsyn till nätets utveck
lingsgrad, de olika arkitekturerna, och marknadens efter

De nationella tillsynsmyndigheterna skall till kommissio
nen anmäla namnen på de operatörer av allmänt tillgäng
liga mobiltelefonitjänster som inom deras område har
tillstånd att koppla samman sina nät direkt med fasta nät
som tillhör teleorganisationer i andra medlemsstater för
att tillhandahålla taltelefonitjänster.
4 . Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning offentliggöra de namn som avses i
punkterna 2 och 3 .
5 . De nationella tillsynsmyndigheterna skall var och en
i den mån som de är berörda varje kalenderår till
kommissionen lämna en rapport om vilka framsteg som
gjorts vad gäller uppfyllandet av de mål som de har
antagit i enlighet med artiklarna 5 , 9 och 15 .
Den årliga rapporten skall skickas till kommissionen
senast fem månader efter årets slut .

frågan i gemenskapen .

Artikel 26

Anmälan och rapportering
1.
Medlemsstaterna skall senast den 13 december
1996 till kommissionen anmäla vilken myndighet som är

nationell tillsynsmyndighet.
2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla

namnen på de teleorganisationer som detta direktiv skall

6.
De nationella tillsynsmyndigheterna skall hålla till
gänglig och på begäran översända information om andra
enskilda fall än de som avses i artikel 23 , i vilka tillgång
till det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet eller taltele
fonitjänsten eller användning av detta nät eller denna
tjänst begränsats eller vägrats, inklusive information om
vilka åtgärder som vidtagits och motiveringen för dessa .
Denna bestämmelse skall dock inte tillämpas på en åtgärd
som vidtas enligt en nationell ordning för verkställighet
av licensvillkor i enlighet med gemenskapsrätten och inte
heller på talan som förs vid en nationell domstol .
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någon tjänsteman från kommissionen som denne
utser. Kommissionens representant är ordförande
för arbetsgruppen, som normalt skall samman
träda inom tio dagar efter det att gruppen sam
mankallats . Arbetsgruppens ordförande kan, på

Förlikning och avgörande av nationella tvister

förslag av varje medlem av gruppen, besluta att
tillkalla högst två andra personer som experter
för att biträda gruppen .

Utan att det påverkar
a ) kommissionens eller någon medlemsstats rätt att vidta
åtgärder i enlighet med fördraget,

b ) Arbetsgruppen skall ge den part som åberopat
förfarandet de nationella tillsynsmyndigheterna i
de berörda medlemsstaterna och de berörda tele

b ) de rättigheter som gällande nationell lagstiftning till
försäkrar den person som åberopar det förfarande
som anges i punkterna 3 och 4, den berörda teleorga
nisationen, eller andra personer, om de inte ingår en

organisationerna tillfälle att muntligen eller skrift
ligen framföra sina respektive synpunkter .
c) Arbetsgruppen skall sträva efter att lösa tvisten
mellan de berörda parterna inom tre månader

överenskommelse som löser tvisten mellan dem, eller

från det datum då det meddelande som nämns i

punkt 2 mottagits. Ordföranden för ONP-kom

c ) bestämmelserna i detta direktiv om att de nationella
tillsynsmyndigheterna kan fastställa villkoren i avtal
mellan teleorganisationer och användare,

mittén skall underrätta kommittén om resultatet

av förfarandet, så att kommittén får möjlighet att
framföra sina synpunkter .

skall följande förfaranden stå till användarens förfo
gande:

5 ) Den part som åberopar detta förfarande skall stå för
sina egna kostnader för deltagande i förfarandet.

1 ) Medlemsstaterna skall se till att alla parter, inklusive
användare, leverantörer av tjänster, konsumenter och
andra teleorganisationer, som tvistar med en teleorga

Artikel 28

nisation om en påstådd överträdelse av bestämmel
serna i detta direktiv, har rätt att överklaga hos den
nationella tillsynsmyndigheten eller någon annan obe

roende instans . Lättillgängliga och i princip billiga
förfaranden skall fastställas på nationell nivå med
syftet att tvisterna skall lösas på ett rättvist sätt med
full insyn och i rätt tid. Dessa förfaranden skall också
användas vid tvister om telefonräkningar mellan
användare och teleorganisationer.
2 ) En användare eller en teleorganisation kan, om tvis

ten berör teleorganisationer i fler än en medlemsstat,
genom ett skriftligt meddelande till den nationella
tillsynsmyndigheten och till kommissionen åberopa
det förlikningsförfarande som anges i punkterna 3
och 4 . Medlemsstaterna kan också tillåta sina natio

nella tillsynsmyndigheter att åberopa förlikningsförfa
randet.

Anstånd med vissa förpliktelser
1.
Om en medlemsstat inte kan, eller förutser att den
inte kommer att kunna, uppfylla kraven i artiklarna 12
och 13 skall den meddela kommissionen om orsaken till
detta .

2 . Anstånd med att uppfylla förpliktelserna i artik
larna 12 och 13 kan godtas endast om den berörda
medlemsstaten kan visa att iakttagande av förpliktelserna
skulle innebära en orimligt stor börda medlemsstatens
teleorganisation.
3.

4.

3 ) Om den nationella tillsynsmyndigheten eller kommis
sionen, efter att ha mottagit ett meddelande enligt

punkt 2, finner att det finns anledning att ytterligare
utreda fallet kan de hänskjuta saken till ordföranden
för ONP-kommittén.

4 ) I de fall som avses i punkt 3 , skall ordföranden för
ONP-kommittén inleda följande förfarande, om han
finner att alla rimliga åtgärder vidtagits på nationell
nivå :

Medlemsstaten skall meddela kommissionen om den

tidpunkt då kraven kan vara uppfyllda och om vilka
åtgärder som planeras för att uppnå detta mål .
När kommissionen från en medlemsstat mottar ett

meddelande av det slag som anges i punkt 1 , skall den
underrätta medlemsstaten om huruvida kommissionen

anser att medlemsstatens särskilda situation rättfärdigar
att medlemsstaten enligt punkt 2 ges anstånd med att
tillämpa artiklarna 12 och 13 , och i sådant fall för hur
lång tid detta anstånd är berättigat .

Artikel 29

Teknisk anpassning

a ) Ordföranden för ONP-kommittén skall så snart

som möjligt utse en arbetsgrupp som består av
minst två medlemmar av kommittén, en represen
tant för den berörda nationella tillsynsmyndighe
ten

samt

ONP-kommitténs

ordförande

eller

Ändringar som är nödvändiga för att tillämpa punkt 2 i
bilaga I och bilagorna II och III på nya tekniska landvin
ningar eller på förändringar i efterfrågan skall fastställas i
enlighet med förfarandet i artikel 31 .

Nr L 321/20

1.

fsv

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

30.12.95

Artikel 30

Artikel 32

Förfarande för den rådgörande kommittén

Översyn

Kommissionen skall biträdas av den kommitté som

inrättas i enlighet med artikel 9.1 i direktiv 90/387/
EEG.

Kommittén skall särskilt rådfråga företrädare för tele
organisationer, användare, konsumenter, tillverkare och
tjänsteleverantörer.
2. Kommissionens representant skall förelägga kom
mittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig
över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer
med hänsyn till hur brådskande frågan är, i förekom
mande fall genom omröstning.

1.
Europaparlamentet och rådet skall före den 1 ja
nuari 1998 , på grundval av ett förslag som kommissionen
vid lämplig tidpunkt skall lägga fram, fatta ett beslut om
ändring av detta direktiv, för att anpassa det till de behov
marknadens liberalisering kräver.
2.

Kommissionen skall övervaka detta direktivs efter

levnad och skall avge en första rapport till Europaparla
mentet och rådet senast den 13 december 1998 . Rappor
ten skall bland annat bygga på uppgifter från medlems
staterna till kommissionen och ONP-kommittén . Vid

behov kan nya åtgärder föreslås i rapporten, för att
möjliggöra ett fullständigt genomförande av målen i detta
direktiv.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje
medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen
till protokollet.
Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till det

yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta
kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har
beaktas .

Artikel 33
Genomförande av detta direktiv

1 . Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 13 de
cember 1996 . De skall genast underrätta kommissionen
om detta .

Artikel 31

Förfarande för tillsynskommittén

När en medlemsstat antar dessa åtgärder skall de inne
hålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en
sådan hänvisning när de offentliggörs . Närmare föreskrif
ter om hur hänvisningen skall göras utfärdas av respek
tive medlemsstat.

1 . Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 30
skall följande förfarande tillämpas på de ämnen som

2.

täcks av artikel 25 och 29 .

antar inom det område som omfattas av detta direktiv .

Medlemsstaterna skall informera kommissionen om

de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

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. Medlemsstaternas röster
skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ord
föranden får inte rösta .

3.

Artikel 34

Ikraftträdande av detta direktiv

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter dess

offentliggörande i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning.

Kommissionen skall anta förslaget om det är fören

Artikel 35

ligt med kommitténs yttrande.
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

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,.

Om rådet inte fattat något beslut inom tre månader från
det att förslaget mottagits, skall kommissionen besluta att
anta de föreslagna åtgärderna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1995 .

På Europaparlamentet

På rådets vägnar

vägnar

j L DICENTA BALLESTER

K. HÄNSCH

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

RUBRIKER FÖR INFORMATION SOM SKALL OFFENTLIGGÖRAS I ENLIGHET MED ARTIKEL 4

1.

Namn och adress till teleorganisationen/teleorganisationerna
Denna punkt skall omfatta namn och adress till huvudkontoret för den teleorganisation eller de
teleorganisationer som tillhandahåller de fasta, allmänt tillgängliga telefonnäten och/eller taltelefoni
tjänsterna .

2.

Teletjänster som erbjuds

2.1

Typ av anslutning till det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet

Tekniska specifikationer för gränssnitten vid allmänt tillgängliga nätanslutningspunkter, i förekom
mande fall inklusive hänvisning till nationella och/eller internationella standarder eller rekommenda
tioner, i enlighet med artikel 24, för följande:
— Nät med analoga och/eller digitala gränssnitt:
a ) vanlig abonnentanslutning,
b ) växelanslutning,

c) växelanslutning med direktvalsmöjlighet (DDI),
d) andra gränssnitt som tillhandahålls allmänt.
— ISDN :

a) specifikationer för bas- och primäraccesser vid S/T-referenspunkter, inklusive signalprotokol
let,

b) information om vilka bärartjänster som kan framföra taltelefonitjänster,
c) andra gränssnitt som allmänt tillhandahålls.

— Alla övriga gränssnitt som allmänt tillhandahålls.
Utöver ovanstående information, som skall offentliggöras regelbundet enligt förfarandet i
artikel 4, skall teleorganisationerna utan oskäligt dröjsmål informera leverantörer av teleutrust
ning i den händelse nätspecifikationerna kan påverka funktionen hos godkänd teleutrustning.
2.2

Utbud av telefonitjänster

En beskrivning av den grundläggande taltelefonitjänst som tillhandahålls. Av beskrivningen skall
framgå vad som ingår i anslutningsavgiften och i abonnemangsavgiften (t. ex. telefonisttjänster,
telefonkataloger, underhåll ).

En beskrivning av de tillvalstjänster och -funktioner för taltelefoni som prissätts skilt från det
grundläggande utbudet, och, i de fall det är tillämpligt, hänvisning till relevanta tekniska standarder
eller specifikationer som dessa följer, i enlighet med artikel 24.
2.3

Taxor

Information om taxor för anslutning, användning och underhåll, inklusive rabattprislistor.

2.4 Kompensation/återbetalningspolicy

Inklusive närmare upplysningar om eventuella kompensations- eller återbetalningsordningar.
2.5

Typer av underhåll som tillhandahålls

2.6 Tillvägagångssätt vid beställning
Inklusive information om vart inom teleorganisationen man skall vända sig.
2.7

Standardavtalvillkor

Inklusive upplysning om kortaste tillåtna avtalstid, om sådan finns.
3.

Krav för beviljande av licens

Härunder skall finnas en tydlig beskrivning av alla villkor för beviljande av licens som är av betydelse
för användarna, inklusive för dem som tillhandahåller tjänsten. Beskrivningen skall minst innehålla
information om följande :

— Upplysningar om arten av de villkor som gäller för beviljande av licens, inklusive information om
huruvida det krävs registrering och/eller godkännande utifrån ett individuellt underlag, eller om
licensen är generell, så att det inte krävs någon individuell registrering och/eller individuellt
tillstånd .
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— Giltighetstid för varje relevant licens eller tillstånd .
— En förteckning över alla handlingar som innehåller relevanta upplysningar om vilka villkor för
beviljande av licenser som ställs av medlemsstaterna.
4.

Villkor för anslutning av terminalutrustning
Denna punkt skall innehålla en komplett översikt över den nationella tillsynsmyndighetens krav på
terminalutrustning, i enlighet med bestämmelserna i direktiv 91 /263/EEG, i förekommande fall
inklusive villkoren för inkoppling hos kunden och nätanslutningspunktens placering.

5.

Access- och användningsrestriktioner

Denria punkt skall innehålla alla eventuella access- och användningsrestriktioner i enlighet med
föreskrifterna i artikel 22 .
6.

Parametrar för utvärdering av tjänstens prestanda och kvalitet
Definitioner, mätmetoder, mål och uppfyllandet av målen i enlighet med kraven i artikel 5 .

7.

Mål för införande av nya tjänster, funktioner och taxor

Målen skall offentliggöras i enlighet med kraven i artiklarna 9 och 15 .
8.

Villkor för särskild access till nätet

Denna punkt skall omfatta de villkor för särskild access till nätet som fastställts av nationella
tillsynsmyndigheter i enlighet med artikel 10.5 .
9.

Tillgång till beskrivningen av redovisningssystemet
Den adress varifrån en beskrivning av redovisningssystem kan rekvireras, i enlighet med föreskrif
terna i artikel 13 .

10 .

Huvuddragen i den nationella nummerplanen
I enlighet med föreskrifterna i artikel 21 .

11 .

Villkor för användningen av kataloger

I enlighet med föreskrifterna i artikel 16 c.
12 .

Förlikningsförfarande och avgörande av tvister

Denna punkt skall omfatta riktlinjer för vilka möjligheter användarna har att anföra klagomål i syfte
att nå förlikning och lösa tvister med teleorganisationerna i enlighet med det förfarande som beskrivs
i artikel 27. Här skall också finnas en sammanfattning av de förfaranden som finns att tillgå för att
lösa tvister i enlighet med artikel 22.2.
13 .

Förfarande i händelse av utebliven betalning av räkningar

I enlighet med föreskrifterna i artikel 23 .
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BILAGA II

LEVERANSTIDER OCH PARAMETRAR FÖR TJÄNSTENS KVALITET ENLIGT FÖRESKRIFTERNA I
ARTIKEL 5

Följande förteckning anger på vilka områden kvalitetsparametrar krävs för teleorganisationer som anmälts i
enlighet med artikel 26.2 :

— Leveranstider för att få till stånd en första anslutning till nätet.
— Felfrekvens per anslutning.
— Väntetid för reparation av fel .

— Felfrekvens vid uppkoppling av samtal.
— Väntetid för kopplingston.
— Väntetid för uppkoppling av samtal.
— Statistik över överföringskvalitet,
— Svarstider för tjänster som sköts av telefonist.

— Hur stor andel av de allmänt tillgängliga telefonautomaterna för mynt eller kort som fungerar.
— Räkningarnas exakthet.
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BILAGA III

TILLHANDAHÅLLANDE AV AVANCERADE FUNKTIONER I ENLIGHET MED ARTIKEL 9
1 . Förteckning över de funktioner som det hänvisas till i artikel 9.1 :
a ) Tillgäng till tonval (DTMF)

Detta innebär att det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet är beskaffat på ett sådant sätt att man
kan använda tonvalstelefoner för att signalera till telefonstationen med hjälp av toner som definierats
i ITU-T-rekommendation Q.23, och att samma toner kan användas för genomgående signalering
genom nätet, både inom medlemsstaten och mellan medlemsstaterna.
b) Direktval (eller andra funktioner med samma funktionalitet)

Detta innebär att användare anslutna till en abonnentväxel (PBX) eller liknande privat system kan ta
emot samtal direkt från det fasta, allmänt tillgängliga telefonnätet, utan att behöva gå via
växeltelefonisten .

c) Omstyrningstjänster

Detta innebär att inkommande samtal kopplas vidare till ett annat nummer, inom samma
medlemsstat eller i någon annan medlemsstat (t. ex. "vidarekoppling vid ej svar", "vidarekoppling
vid upptaget" eller " medflyttning").

Denna funktion skall tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och skydd
av privatlivet.
d ) Nummerpresentation

Detta innebär att den uppringandes telefonnummer visas hos den som blir uppringd, innan samtalet
påbörjas.
Denna tjänst skall tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och skydd av
privatlivet.
2. Förteckningar över tjänster och funktioner som det hänvisas till i artikel 9.2:
a) Tillgång till frisamtalstjänster hela gemenskapen
Härmed förstås tjänster, som avgiftsfria samtal (t. ex. "gröna nummer", gratisnummer, 0800
nummer), där den uppringande parten antingen inte betalar något alls för samtalet eller också
betalar endast en del av den totala samtalskostnaden .

b) Betalteletjänster inom hela gemenskapen
Denna fakturering används för en funktion för vilken kostnaderna för att använda en tjänst till
vilken tillträde fås genom ett nät av teleorganisationer kombineras med samtalskostnaderna för nätet
("tjänst med höjd avgift").

c) Överflyttning av samtal inom hela gemenskapen
Detta innebär överflyttning av ett samtal till en tredje part i samma medlemsstat eller i en annan
medlemsstat.

d) Omvänd debitering för samtal där både den uppringande och den uppringde befinner sig inom
gemenskapen

Detta innebär att den uppringda parten, på den uppringande partens begäran, innan samtalet
kopplas fram, godtar att bli debiterad kostnaden för samtalet.
e) Nummerpresentation över hela gemenskapen
Detta innebär att den uppringandes telefonnummer visas hos den som blir uppringd, innan samtalet
påbörjas.
Denna funktion skall tillhandahållas i enlighet med tillämplig lagstiftning om dataskydd och skydd
av privatlivet.

f) Tillgång till telefonisttjänster i andra medlemsstater
Detta innebär att användarna i en medlemsstat har tillgång till telefonisttjänster i en annan
medlemsstat.

g) Tillgång till nummerupplysningen i andra medlemsstater
Detta, innebär att användarna i en medlemsstat kan ringa till nummerupplysningen i en annan
medlemsstat .

30.12.95

30.12.95

[ sv

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Nr L 321 /25

II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

RÅDET

RÅDETS BESLUT

av den 10 juli 1995

om genomförandet av ett program för att stimulera utveckling och distribution av
europeiska audiovisuella verk (Media II — Utveckling och distribution) ( 1996-2000)
( 95/563/EG )

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA
BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europe
iska gemenskapen, särskilt artikel 130.3 i detta,

3 . Rådet, i sin sammansättning för industri- och tele
kommunikationsfrågor, mottog den 28 september
1994 gynnsamt kommissionens meddelande av den
19 juli 1994, med titeln " På väg mot ett informa

tionssamhälle i Europa: en handlingsplan " och
underströk behovet av att förbättra den europeiska
audiovisuella industrins konkurrenskraft.

med beaktande av kommissionens förslagf 1 ),
med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

4. Rådet noterade den 17 juni 1994 grönboken " Stra
tegiska valmöjligheter för utveckling av den audiovi
suella programindustrin ".

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande(3 ), och

med beaktande av följande :

1 . Europeiska rådet, församlat i Bryssel den 10 och
11 december 1993, noterade att vitboken "Tillväxt,

konkurrenskraft, sysselsättning" ligger till grund för
Europeiska unionens och dess medlemsstaters hand
lande; vitboken stödjer en syn på industriell utveck
ling som bygger på tanken att global konkurrens
kraft är en faktor för tillväxt och sysselsättning och
fastslår särskilt i kapitel 5 punkt C den audiovisuella
sektorns ekonomiska betydelse.

2 . Europeiska rådet, församlat på Korfu den 24 och
25 juni 1994, uppmärksammade " Bangemann-grup
pens " rapport, med titeln " Europa och det globala
informationssamhället — Europeiska rådets rekom
mendationer ", som särskilt pekar på den audiovisu
ella programindustrins strategiska betydelse när det
gäller innehåll .
(') EGT nr C 108 , 29.4.1995 , s . 8 .
(2 ) EGT nr C 166 , 3.7.1995 , s. 191 .
( 3 ) EGT nr C 256 , 2.10.1995 , s . 24 .

5 . Kommissionen har frågat yrkesmän till råds om de
valmöjligheter som läggs fram i grönboken, särskilt
genom att organisera en " Europeisk konferens om
AV-media" i Bryssel den 30 juni-2 juli 1994; detta
samråd visade att det fanns en stor efterfrågan på ett
förstärkt stödprogram för den europeiska audiovisu
ella industrin, särskilt på området för utveckling och
distribution .

6. Europaparlamentet har i sin resolution av den 6 maj
1994(4) undersökt problemen på det audiovisuella
området efter rådets direktiv 89/552/EEG av den

3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmel
ser i medlemsstaternas lagar, författningar och admi
nistrativa föreskrifter om utövandet av sändnings
verksamhet för television ( s ) (" Television utan grän
ser "), inom ramen för förberedelserna till " Europe
iska konferensen om AV-media " och ansåg att de
prioriteringar som angivits, särskilt under debatten
om ändring av programmet Media, dvs . finansie

(4 ) EGT nr C 205 , 25.7.1994, s. 561 .
(5) EGT nr L 298, 17.10.1989, s. 23 .

Nr L 321/26

I syl

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

ringsmekanismer, förproduktion, distribution och
utbildning, utgör de mål som är väsentliga att uppnå
för att lägga en grund för systematiska och bärkraf
tiga europeiska nät.
7. Den 14 september 1994 avgav Ekonomiska och
sociala kommittén ett yttrande om grönboken och
ansåg att de program som utformats på europeisk
nivå, som programmet Media, skulle kunna få ett
positivt inflytande på utvecklingen av de europeiska
programstrukturerna och produktionsmedlen .

8 . Kommissionen har genomfört ett "Handlingspro
gram för att stimulera utvecklingen av den europe
iska audiovisuella industrin (Media ) ( 1991
1995 )", vilket fastställdes genom rådets beslut 90/
685/EEG av den 21 december 1990, om genomfö
rande av ett handlingsprogram för att stimulera
utvecklingen av den europeiska audiovisuella indu
strin ( Media ) ( 1991-1995 )( 1 ), vilket bl.a. omfattar
åtgärder för att stödja utveckling och distribution av
europeiska audiovisuella verk.
9 . Efter att ha noterat kommissionen meddelande av

den 23 juli 1993 om utvärderingsrapporten för
programmet Media efter två års tillämpning, ansåg
rådet vid tiden för sitt möte den 5 november 1993

att det vore lämpligt att undersöka vilka åtgärder
som skulle behövas för att sätta igång programmet

30.12.95

15 . För att den audiovisuella programindustrin skall
vara konkurrenskraftig krävs att ny teknik används
vid utvecklingen av programmen .

16 . Villkoren för distribution av europeiska filmiska
verk på marknaden, särskilt den europeiska markna
den, bör förbättras; det är nödvändigt att stimulera
samarbete mellan distributörer, biografägare och
producenter samt att stödja samordnade initiativ
som möjliggör gemensamma insatser med sikte på

en europeisk programplanering.
17. Villkoren för spridning via TV av europeiska verk
på marknaden, särskilt den europeiska marknaden,
bör förbättras och det är nödvändigt att stimulera
samarbete mellan radiobolag och producenter samt
att stödja samordnade initiativ för att möjliggöra
gemensamma insatser för en europeisk programpla
nering.

18 . Den oberoende europeiska produktionens mark
nadsföring och tillträde till marknaden bör underlät
tas .

19. Det audiovisuella europeiska arvet bör uppvärderas
och motsvara programmarknadens behov på områ
det.

Media II efter år 1995 .

10. Europeiska rådet, församlat i Essen den 9 och 10 de
cember 1994, anmodade kommissionen att lägga
fram förslag med tanke på ett nytt program Media .
11 . Enligt artikel 128.4 i fördraget skall gemenskapen
beakta de kulturella aspekterna då den handlar
enligt andra bestämmelser i fördraget; det är alltså
lämpligt att se till att deltagandet i detta program
återspeglar den kulturella mångfalden i Europa .

12 . Det är nödvändigt att ta hänsyn till de kulturella
aspekterna inom den audiovisuella sektorn .
13 . Med hänsyn till de erfarenheter som vunnits genom

programmet Media bör åtgärder framför allt vidtas i
tidigare och senare produktionsled (förproduktion
och efterproduktion); det är lämpligt att främja en
miljö som gynnar initiativ och utveckling av företag,
särskilt små och medelstora företag.

14. Framväxten av en europeisk marknad för audiovisu

ella produkter kräver att det produceras europeiska
verk, nämligen originalverk från unionens medlems
stater, enligt definitionen i artikel 6 i direktiv 89/
552/EEG .

(■) EGT nr L 380 , 31.12.1990, s. 37.

20. Stödet till utveckling och distribution bör ta hänsyn
till strukturella mål, såsom utvecklingen av potentia
len i länder eller regioner med låg audiovisuell
produktionskapacitet och/eller i ett geografiskt och
språkligt begränsat område och/eller utvecklingen av
den oberoende produktionssektorn, särskilt små och
medelstora företag .
21 . I detta beslut anges ett referensbelopp i enlighet med
punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommis
sionens förklaring av den 6 mars 1995 för hela det
nuvarande programmets varaktighet, utan att detta
påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt
fördraget .
22 . I överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen bör
gemenskapens insatser stödja och komplettera de
insatser som görs av de behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna .

23 . Öppningen av Mediaprogrammet bör fortsättas och
förstärkas vad beträffar deltagandet för de associe
rade länderna i Central- och Östeuropa, i enlighet
med de villkor som följer av tilläggsprotokollen till
de associeringsavtal om deltagande i gemenskapspro
gram som slutits eller avses att slutas med dessa
länder, samt för deltagande av Cypern, Malta och
de EFTA-länder som skrivit under EES-avtalet, på

grundval av tilläggsanslag, enligt samma regler som
de som tillämpas för EFTA-ländena enligt det förfa
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rande som skall överenskommas med dessa länder .

Programmet bör för övrigt vara öppet för samarbete
med andra tredje länder som slutit avtal som inne
håller klausuler om den audiovisuella sektorn. Reg
lerna för detta deltagande eller samarbete bör
bestämmas mellan de berörda parterna när tiden är
inne .

24 . Gemenskapsstödet bör beviljas på grundval av en
förhandsbedömning, en uppföljning och en utvärde
ring i efterhand.

Nr L 321/27

intresse för en publik både inom och utanför
Europa, genom att uppmuntra oberoende europe
iska producenter att samarbeta med europeiska
televisionsbolag för framställning av sådana pro
gram ,

— att aktivt stödja audiovisuella och filmiska verks
språkliga mångfald,

— att underlätta marknadsföringen av och tillgången
till marknaden för den oberoende europeiska pro
duktionen genom stödtjänster och -åtgärder.
Programmets mål skall bidra till

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett stimulansprogram som syftar till att stärka den euro
peiska audiovisuella industrin, för dels utveckling, dels
distribution inom och utanför unionen av europeiska
audiovisuella verk, nedan kallat " programmet", antas
härmed för en period från och med den 1 januari 1996

— att stärka den europeiska audiovisuella industrins
konkurrenskraft, särskilt på den europeiska markna
den , genom att stödja utvecklingen av projekt med
verklig potential för spridning,
— att respektera den europeiska språkliga och kulturella
mångfalden,
— att ta till vara det europeiska audiovisuella arvet,

till och med den 31 december 2000 .

Artikel 2

— att utveckla potentialen i länder eller regioner med låg
kapacitet för audiovisuell produktion eller med
begränsat geografiskt och språkligt omfång, och
— att utveckla en oberoende produktions- och distribu

Programmets mål är följande :
1 . Inom området för utveckling:

— att genom finansiellt och tekniskt bistånd främja
utvecklingen av projekt för framställning som
föreslås av företag, däribland projekt för tillvara
tagandet av det audiovisuella arvet, avsedda för
särskilt den europeiska marknaden, skapa gynn
samma förutsättningar för initiativ till och utveck
ling av företag samt uppmuntra deras samman
slutning i nät,

— att främja utvecklingen av projekt för produktion,
däribland projekt för tillvaratagandet av det
audiovisuella arvet, vilka använder sig av ny
teknik för skapande och animering, skapa gynn
samma förutsättningar för initiativ till och utveck
ling av företag samt uppmuntra deras samman
slutning i nät.

tionssektor och särskilt de små och medelstora företa
gen .

Artikel 3

Mottagarna av gemenskapsstöd enligt artikel 2 skall
själva bidra med en väsentlig del av finansieringen.
Gemenskapens finansiella stöd får inte överstiga 50% av
kostnaderna för verksamheten .

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av
programmet för den tid som avses i artikel 1 skall utgöra
266 miljoner ecu.

De årliga anslagen fastställs av budgetmyndigheten inom
det finansiella perspektivet.

2. Inom området för sändning och distribution:

— att stärka den europeiska distributionen för bio
och videofilmer genom sammanslutning i nät av
europeiska distributörer och genom att upp
muntra dem att investera i framställning av euro
peiska biofilmer,

— att främja utökad sändning över gränserna av
europeiska filmer genom stödåtgärder för deras
distribution och visning i biografer, samt upp
muntra företagare att sammansluta sig i nät,

— att främja spridning inom och utanför unionen av
europeiska televisionsprogram, som kan vara av

Utan att det påverkar avtal och konventioner i vilka
gemenskapen är fördragsslutande part skall de företag
som omfattas av programmet, även i fortsättningen,
innehas av medlemsstaterna eller medborgare i medlems
staterna, antingen direkt eller genom majoritetsandel.

Artikel 4

Det finansiella stödet inom; ramen för programmet skall
beviljas i form av lån, återbetalningspliktiga förskott eller
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bidrag, såsom de definieras i bilagan. Återbetalningen av

téns yttrande skall kommissionen emellertid genast under

de belopp som beviljats inom ramen för programmet,

rätta rådet. I sådana fall

liksom dem som härrör från insatser inom ramen för

media ( 1991-1995 ), skall användas för programmet
Media II .

— får kommissionen uppskjuta verkställandet av de
beslutade åtgärderna under två månader, och

— får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majo
ritet inom den tid som anges i föregående stycke.
Artikel 5

4 . Kommissionen får rådfråga kommittén i alla andra
frågor som berör genomförandet av programmet.

1 . Kommissionen skall vara ansvarig för genomföran
det av programmet på det sätt som anges i bilagan.

Kommittén skall yttra sig inom den tid som ordföranden
bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om
nödvändigt genom omröstning.

I denna uppgift skall den biträdas av en kommitté
bestående av två företrädare för varje medlemsstat med

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

kommissionens företrädare som ordförande .

till protokollet.

2.
Kommissionens företrädare skall förelägga kommit
tén för yttrande ett utkast till åtgärder beträffande

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

— genomförandet av de insatser som anges i bilagan,

— innehållet i infordringarna av förslag, fastställandet av
kriterier och förfaranden för godkännande och urval
av projekt samt det slutliga urvalet av förmedlande

Kommissionens företrädare skall i god tid och regelbun

det informera kommittén om de ekonomiska bidrag som
beviljats inom ramen för programmet ( belopp, varaktig
het, fördelning, mottagare).

organisationer,

— frågor om programmets årliga, interna fördelning,
och

— regler för uppföljning och utvärdering av insatserna.

Dessutom skall kommissionens företrädare förelägga
kommittén en granskning av varje gemenskapsstöd som
överstiger 300 000 ecu per år för utveckling och 500 000
ecu per år för distribution för dess yttrande. Denna nivå
kan komma att revideras av kommittén mot bakgrund av
gjorda erfarenheter.

3 . 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 tilläm
pas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommis
sionen. Vid röstning i kommittén skall medlemsstaternas
röster vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ord

Artikel 6

Programmet är öppet för deltagande av de associerade

länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med de
villkor för deltagande i gemenskapsprogram som fast
ställts i tilläggsprotokollen till de associeringsavtal som
slutits eller kommer att slutas med dessa länder.

Programmet är öppet för deltagande av Cypern, Malta
och de EFTA-stater som är anslutna till EES-avtalet, på
grundval av tilläggsanslag enligt samma regler som de
som tillämpas för EFTA-länderna i enlighet med de
förfaranden som skall fastställas med dessa länder.

Det är även öppet för samarbete med andra tredje länder
som slutit samarbetsavtal som innehåller klausuler om
den audiovisuella sektorn.

Villkoren för deltagandet eller samarbetet skall fastställas
mellan de berörda parterna vid den aktuella tidpunkten.

Artikel 7

föranden får inte rösta .
1.

Kommissionen skall anta åtgärder som skall ha omedel
bar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommit

Kommissionen skall säkerställa att de insatser som

föreskrivs i detta beslut utvärderas i förväg, följs upp
samt utvärderas i efterhand .
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2 . De utvalda förmånstagarna skall lämna in en årlig
rapport till kommissionen.

3 . Efter projektens genomförande skall kommissionen
utvärdera hur de har genomförts och vilken effekt de
haft, för att avgöra om de ursprungligen fastställda målen
har uppnåtts.
4 . Två år och sex månader efter att programmet inletts
och inom sex månader efter utgången av denna period
skall kommissionen, efter att ha rådfrågat kommittén
enligt förfarandet i artikel 4.2 och 4.3, till Europaparla
mentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén
överlämna en utvärderingsrapport över de resultat som
uppnåtts och i förekommande fall lämpliga förslag om
justering av programmet.

Inom ramen för denna rapport skall kommissionen utvär
dera de jämförda resultaten av de system som föreskrivs i

Nr L 321/29

stycke 1.2.1 a och 1.2.1 . b i bilagan beträffande program
mets mål . Kommissionen skall, enligt det förfarande som
föreskrivs i artikel 5.2, förelägga kommittén lämpliga
förslag vad gäller andelen av respektive system och till
lämpningsföreskrifterna för programmets fortsättning.

5 . När programmet slutförts skall kommissionen till
Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala
kommittén överlämna en rapport om programmets
genomförande och resultat.

Utfärdat i Bryssel den 10 juli 1995 .
På rådets vägnar
P. SOLBES MIRA

Ordförande
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BILAGA

1.

ÅTGÄRDER SOM SKALL GENOMFÖRAS

Följande åtgärder har föreslagits:
1.1

Inom området för utveckling
Att förbättra förutsättningarna för utveckling ( förproduktion ) av spelfilmer, dokumentärer och
animerade filmer i avsikt att förbättra tillgången till den europeiska och internationella marknaden
genom att

— stödja utvecklingen av spelfilmer, dokumentärer och animerade filmer ( för bio eller television)
som presenteras av företag och som vänder sig till en europeisk och internationell publik, genom
att bidra med stöd (tekniskt och/eller ekonomiskt) till skrivteknik ( workshops, manusförfattar
team etc.), till finansiering och till utarbetande av marknadsföringsplaner; skapa gynnsamma
förutsättningar för initiativ till och utveckling av företag som föreslår samlade utvecklingsprojekt
som kan bli framgångsrika , särskilt på den europeiska marknaden , och uppmuntra deras
sammanslutning i nät,
— skapa gynnsamma förutsättningar för initiativ till och utveckling av företag inom sektorerna för
ny teknik och animation och som föreslår utvecklingsprojekt särskilt med europeisk inriktning
och uppmuntra deras sammanslutning i nät .
1.2

Inom området för distribution/sändning

1.2.1 Distribution av film och video

För att uppfylla de mål som anges i artikel 2.2 skall följande insatser genomföras:
a ) Ett system med återbetalningspliktigt stöd för europeiska filmdistributörer och videoutgivare av
europeiska filmer och europeiska audiovisuella verk.
Detta system är avsett att

— främja sammanslutning i nät av de europeiska distributörer och utgivare som har en
gemensam strategi, särskilt för den europeiska marknaden,
— särskilt uppmuntra distributörer till att investera i lämpliga marknadsförings- och distribu
tionskostnader för europeiska filmer oavsett deras produktionsbudget,

— främja videoutgivning och videodistribution av europeiska verk,
— aktivt stödja den språkliga mångfalden i europeiska verk ( dubbning, textning, inspelning på
flera språk ).

b ) Ett stödsystem för europeiska distributörer vilket står i proportion till det antal biobesök som de
europeiska filmerna uppnått utanför sitt nationella territorium, inom ramen för ett belopp med
en maximigräns för varje film och anpassat efter varje land.
Distributörna får endast använda detta stöd för att investera

— i produktion av europeisk film som har en distributionspotential, särskilt på den europeiska
marknaden,

— i omkostnader för utgivning (kopiering, dubbning, textning), marknadsföring och reklam.
Under första året som programmet genomförs skall kommissionen utarbeta en utvärderingsrap

port om möjliga regler, kostnad och inflytande för det system som avses under b och rapporten
skall föreläggas kommittén i enlighet med förfarandet i artikel 5.2, för att fastställa villkoren för
en praktisk tillämpning av systemet, som kommer att vara av experimentell karaktär under två
år .

I samband med den rapport som föreskrivs i artikel 7.4 skall kommissionen utvärdera de
jämförda resultaten av systemen a och b beträffande programmets mål. Den skall i enlighet med
förfarandet i artikel 5.2 för kommittén, lägga fram lämpliga förslag för respektive andel i varje

system och beträffande tillämpningsföreskrifterna för det fortsatta programmet, samt tillse att en
lämplig jämvikt mellan båda systemen bevaras.
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Kriterierna för urval av förmånstagare kan även innehålla bestämmelser för att skilja mellan
projekten med ledning av storleken på deras budget.

Ett särskilt stöd kan beviljas för filmer som har betydelse för framhävandet av den europeiska
kulturens mångfald.

c ) Ett lämpligt stöd, enligt regler som skall fastställas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i
artikel 5 är även avsett att uppmuntra biografinnehavare att visa ett betydande antal europeiska
filmer i premiärbiografer under en minimiperiod.
1.2.2 Televisionssändning

— Uppmuntra oberoende producenter att framställa verk ( spelfilmer, dokumentärer, animerad film)
där minst två kanaler från flera medlemsstater — företrädesvis från olika språkområden deltar —
och uppmuntra sändning av dessa program.

— Aktivt stödja flerspråkigheten i dessa verk (dubbning, textning, inspelning på flera språk ).
Kriterierna för urval av förmånstagare får innehålla bestämmelser som syftar till att skilja på
projekten beroende på deras budget.

Särskilt stöd skall beviljas de audiovisuella verk som är av intresse för att framhäva den europeiska
kulturella mångfalden.
1.2.3 Marknadsföring och tillgång till marknaden

Förbättra förutsättningarna för oberoende producenter och distributörer beträffande tillgången till
den europeiska och internationella marknaden genom marknadsföring, hjälp och kontaktskapande
verksamhet för företag, speciellt i samband med kommersiella evenemang (marknader, mässor,
festivaler och andra möten ) organiserade på både europeisk och internationell nivå .

2.

TILLAMPNINGSFORFARANDET

2.1

Tillvägagångssätt

Vid genomförandet av programmet skall kommissionen samarbeta nära med medlemsstaterna . Den
skall också samråda med de berörda parterna .
Kommissionen skall tillse att branschfolkets deltagande i programmet blir geografiskt balanserat och
återspeglar deri europeiska kulturens mångfald, och skall särskilt beakta de specifika behov som
länder med låg produktionskapacitet och/eller begränsad språklig och geografisk omfattning har,
samt utvecklingen av den oberoende produktions- och distributionssektorn och särskilt av de små
och medelstora företagen .
2.2

Finansiering

2.2.1 Gemenskapens bidrag

Gemenskapens finansiering får inte överstiga 50% av kostnaderna för de planerade insatserna och
skall beviljas i form av återbetalningspliktiga förskott, lån eller bidrag. Resten skall bekostas av bland
andra branschens parter.

Vad gäller stödet till verkens språkliga mångfald skall gemenskapsstödet vara i form av bidrag.
2.2.2 Förhandsutvärdering, uppföljning och utvärdering i efterhand
Innan kommissionen godkänner en ansökan om gemenskapsstöd skall den noggrant utvärdera den
för att avgöra om den överensstämmer med detta beslut och med villkoren i stycke 2 och 3 i denna
bilaga .

Utan att det påverkar artikel 3 i detta beslut får gemenskapsstödet inte överstiga det: lägsta belopp
som anses nödvändigt för ett projekt.

Ansökningarna om gemenskapsstöd skall innehålla

— en finansieringsplan med alla beståndsdelar som ingår i projektens finansiering, inbegripet det
finansiella stöd som det ansöks om hos kommissionen ,
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— en preliminär tidsplan,
— alla andra uppgifter som kommissionen begär.

2.2.3 Finansiella bestämmelser och finansiell kontroll

Kommissionen skall fastställa reglerna för förpliktelser och utbetalningar i samband med de åtgärder
som företas enligt detta beslut, i enlighet med relevanta bestämmelser i budgetförordningen.
2.3

Genomförande

Kommissionen skall genomföra programmet i enlighet med förfarandet i artikel 5.
2.3.1 För att genomföra programmet, särskilt för det tekniska urvalet av projekt, för uppföljning och
utviirdering av de projekt som beviljas stöd ur programmet samt för åtgärder för sammanslutning i
nät, skall kommissionen biträdas av erkända experter från den audiovisuella sektorn inom utveck
lings- och distributionsområdet.
För att uppnå detta kan kommissionen vid behov anlita organisationer som fungerar som förmedlare
och som i kraft av sitt yrkeskunnande kan biträda kommissionen tekniskt och föreslå förmånstagare,
utan att detta påverkar andra urvalsmetoder. Dessa organisationer skall väljas ut genom infordran av
förslag och enligt det förfarande som anges i artikel 5.2.
Kornmissionen skall företa det slutliga urvalet av förmånstagare för stöd ur programmet inom ramen
för artikel 5.2 .

2.3.2 Kommissionen och medlemsstaterna skall i övrigt organisera ett ömsesidigt utbyte av användbar
information för genomförandet av programmet och skall vidta nödvändiga åtgärder, särskilt genom
media desk-aktiviteter, för att lansera programmet och uppmuntra största möjliga antal fackmän att
metlverka i dessa åtgärder, samt säkerställa en varaktig kontakt rned olika stödinstitutioner i
medlemsstaterna, så att insatserna i detta program kompletteras med nationella stödåtgärder.
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RÅDETS BESLUT

av den 22 december 1995

om genomförandet av ett utbildningsprogram som vänder sig till branschfolk inom den
europeiska industrin för audiovisuella program (Media II — utbildning )
( 95/564/EG)
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA

industrins konkurrenskraft inom den Europeiska

BESLUT

unionen ", i vilket det nära sambandet visas mellan

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Euro
peiska gemenskapen, särskilt artikel 127.4 i detta,

framtida utveckling av teknologi, produkter, pro
gram ( särskilt audiovisuella sådana ) samt tillhörande
tjänster och nätverk, och i vilket den påminns om
nödvändigheten av att höja utbildningsnivån för att
säkerställa den europeiska industrins konkurrens

med beaktande av kommissionens förslag( 1 ),

kraft .

yttrande( 2 ), och i enlighet med förfarandet i artikel 189c i
fördraget( 3 ), och

5 . Rådet mottog den 17 juni 1994 grönboken " Strate
giska möjligheter för att stärka den europeiska pro
gramindustrin ".

med beaktande av följande:

6 . Kommissionen konsulterade branschfolket om de

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

1 . Europeiska rådet antog vid sitt möte i Bryssel den
10 och 11 december 1993 vitboken "Tillväxt, kon
kurrenskraft och sysselsättning " som underlag för
Europeiska unionens och dess medlemsstaters insat
ser. Vitboken stöder en strategi för industriell
utveckling som bygger på en världsomfattande kon
kurrenskraft vilken främjar tillväxt och sysselsätt
ning och fastställer, särskilt i kapitel 7, nödvändig
heten av att anpassa yrkeskvalifikationerna till indu
striella och tekniska förändringar.

2 . Europeiska rådet mottog vid sitt möte på Korfu den
24 och 25 juni 1994 " Bangemann-gruppens " rap
port " Europa och det globala informationssamhället
— rekommendationer till Europeiska rådet ", i vilken
det bland annat konstateras att den audiovisuella

programindustrin är av strategisk betydelse vad
avser innehållet.

3 . Rådet för industri och telekommunikationsfrågor
välkomnade den 28 september 1994 kommissionens
meddelande av den 19 juli 1994, " Europa på väg
mot informationssamhället: en handlingsplan" och
underströk nödvändigheten av att förbättra den
europeiska audiovisuella industrins konkurrens
kraft.

4 . Rådet mottog kommissionens meddelande av den
1 september 1994 " En politik för förbättring av
(') EGT nr C 108 , 29.4.1995, s . 4 .
(2 ) EGT nr C 256 , 2.10.1995 , s. 24 .

(3 ) Europaparlamentets yttrande av den 16 juni 1995 (EGT nr
C 166, 3.7.1995 , s. 200 ), rådets gemensamma ståndpunkt av
den 10 juli 1995 ( EGT nr C 281 , 25.10.1995, s. 1 ) och
Europaparlamentets beslut av den 15 november 1995 ( ännu
inte offentliggjort i EGT ).

valmöjligheter som beskrivs i grönboken, bl.a .
genom att organisera en " Europeisk konferens om
AV-media " i Bryssel den 30 juni-2 juli 1994 . Vid
denna konsultation visade det sig att det fanns en
stark efterfrågan på ett förstärkt stödprogram för
den europeiska AV-industrin, särskilt inom området
för utbildning.
7. Europaparlamentet behandlade i sin resolution av
den 6 maj 1994 (4 ) i samband med förberedelserna
av den europeiska konferensen om AV-media den
audiovisuella sektorns problem efter rådets direktiv
89/552/EEG av den 3 oktober 1989 om samordning
av vissa bestämmelser som fastställts i medlemssta

ternas lagar och andra författningar om utförandet
av sändningsverksamhet för television ( s ) ("Television
utan gränser ") och gav uttryck för uppfattningen att
de prioriteringar som fastställdes, bl .a . under debat
ten om ändringar i Mediaprogrammet, dvs. finansie
ringsmekanismer, framställning, distribution och
utbildning, är de mål som först och främst bör
eftersträvas för att bana väg för systematiska och
solida europeiska nätverk .
8 . Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den
14 september 1994 över grönboken och ansåg att
program som utarbetas på gemenskapsnivå, exem
pelvis Media, kan positivt påverka utvecklingen av
europeiska programstrukturer och produktionsmeto
der .

9 . Kommissionen har genomfört en handlingsplan för
att främja utvecklingen av den europeiska audiovisu
(4 ) EGT nr C 205 , 25.7.1994, s . 561 .
( s ) EGT nr L 298 , 17.10.1989 , s . 23 .
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ella industrin ( Media ) ( 1991-1995 ), vilken antogs
genom rådets beslut 90/68 5/EEG av den 21 decem
ber 1990 om genomförandet av en handlingsplan
för att främja utvecklingen av den europeiska audio
visuella industrin (Media ) ( 1991-1 995)0 , vilken
bland annat innehåller utbildningsåtgärder i syfte att
förbättra kompetensen hos branschfolket inom den

30.12.95

bör uppmuntras att utveckla projekt som svarar mot
denna marknads behov .

18 . Det audiovisuella europeiska arvet bör uppvärderas
och programmarknadens behov på detta område bör
tillgodoses.

audiovisuella industrin .

10. Vid sitt möte den 5 november 1993 uttryckte rådet,
efter att ha mottagit kommissionens meddelande av
den 23 juli 1993 om rapporten över de första två
åren av Mediaprogrammets genomförande, att
åtgärder som vore nödvändiga för att kunna sätta
igång Media Il-programmet efter 1995 borde över
vägas.

11 . Europeiska rådet anmodade vid sitt möte i Essen
den 9 och 10 december 1994 kommissionen att

lägga fram förslag på ett nytt Mediaprogram .
12. Den 6 december 1994 antog rådet beslut 94/819/EG
om upprättande av ett åtgärdsprogram för genom
förandet av en vrkefutbildningspolitik för Europe
iska gemenskapen ( Leonardo da Vinci )( 2 ). I arti

19. Grundutbildningen inom branschen bör innehålla
nödvändiga ekonomiska och tekniska komponenter
och de snabba förändringarna på dessa områden gör
insatser för fortbildning särskilt nödvändiga .

20. Yrkesutbildningscentra bör uppmuntras att bilda
nätverk i syfte att kunna utbyta know-how och
utarbeta informationsenheter på europeisk nivå .
21 . Det bör i samband med stödet till yrkesutbildningen
tas hänsyn till strukturella mål, såsom utvecklingen
av skapar- och produktionspotentialen i länder eller
regioner där den audiovisuella produktionskapacite
ten är svag och/eller som utgör ett begränsat geogra
fiskt och språkligt område, och/eller utveckling av en
oberoende produktionssektor och särskilt av de små
och medelstora företagen .

kel 8.1 i det beslutet fastställs att kommissionen

skall säkerställa ett övergripande sammanhang mel
lan det programmet och andra gemenskapsåtgärder
på utbildningsområdet.

22 . Principen om lika möjligheter är grundläggande för
Europeiska unionens politik och detta bör tas i
beaktande när programmet igångsätts.

13 . En lämplig samordning med de yrkesutbildningsåt
gärder som genomförs i samband med målen för

23 . I beslutet ingår för programmets hela varaktighet ett
referensanslag, i den mening som avses i punkt 2 i
Europaparlamentets, rådets och kommissionens för
klaring av den 6 mars 1995 , utan att detta påverkar
budgetmyndighetens befogenheter enligt vad som
anges i fördraget .

strukturfonderna bör säkerställas.

14. Enligt artikel 128.4 i fördraget skall gemenskapen
beakta de kulturella aspekterna då den handlar
enligt andra bestämmelser i fördraget. Det bör såle
des tillses att deltagandet i detta program avspeglar
den europeiska kulturens mångfald.

24. Med hänsyn till subsidiaritetsprincipen skall gemen
skapsinsatserna stödja och komplettera de åtgärder
som medlemsstaternas behöriga myndiheter vidtar.

15 . De kulturella aspekterna av den audiovisuella sek
torn måste beaktas .

16. Upprättandet av en europeisk marknad för den
audiovisuella sektorn kräver nytt yrkeskunnande,

anpassat till den nya marknadsdimensionen, särskilt

25 . De åtgärder som föreskrivs i detta program är alla
inriktade på gränsöverskridande samarbete vilket ger
ett mervärde till de åtgärder som utvecklas i med
lemsstaterna eller av verksamma på utbildningsom
rådet, med hänsyn tagen till den ovan nämnda
subsidiaritetsprincipen .

vad beträffar ekonomisk och kommersiell förvalt

ning inom den audiovisuella sektorn och använd
ningen av ny teknologi vid skapandet, utvecklingen,
produktionen och spridningen av program .

17. Branschfolket bör ges kunskaper som gör det möj

ligt för dem att på bästa sätt utnyttja särskilt den
europeiska audiovisuella programmarknaden och
(>) EGT nr L 380, 31.12,1990, s . 37 .
(2) EGT nr L 340, 29.12.1994, s. 8 .

26. Öppningen av Mediaprogrammet bör fortsättas och
förstärkas vad beträffar deltagandet för de associe

rade länderna i Central- och Östeuropa, i enlighet
med de villkor som följer av tilläggsprotokollen till
de associeringsavtal om deltagande i gemenskapspro

gram som slutits eller avses att slutas med dessa
länder, samt för deltagande av Cypern, Malta och
de EFTA-länder som skrivit under EES-avtalet, på

grundval av tilläggsanslag, enligt samma regler som
de som tillämpas för EFTA-länderna enligt det förfa
rande som skall överenskommas med dessa länder.
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Programmet bör för övrigt vara öppet för samarbete
med andra tredje länder som slutit avtal som inne
håller klausuler om den audiovisuella sektorn. Reg
lerna för detta deltagande eller samarbete bör
bestämmas mellan de berörda parterna när tiden är
inne .

27. De åtgärder som föreskrivs i programmet bör sam
ordnas med internationella organisationers åtgärder,
exempelvis Europarådets.

28 . Gemenskapsstödet bör beviljas på grundval av en
förhandsbedömning, en uppföljning och en utvärde
ring i efterhand .

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Nr L 321/35

av företag och projekt ( nya program eller tillvarata
gande av det audiovisuella arvet) samt gemensam
praxis i företagen .
2 . Uppmuntra samarbete och utbyte av know-how
genom att skapa nätverk mellan de berörda parterna
på utbildningsområdet, dvs . utbildningsinrättningar,
branschen och företag, samt genom att utveckla fort
bildningen av utbildarna .
Vid genomförandet av de mål som anges i första stycket,
punkt 1 och 2, skall särskild uppmärksamhet riktas mot
de särskilda behoven i länder eller regioner med låg
produktionskapacitet och/eller med begränsat språkligt
eller geografiskt omfång samt utvecklingen av en obero
ende europeisk sektor för framställning och distribution,
och särskilt små och medelstora företag.

Artikel 1

Artikel 3

Ett program för yrkesutbildning, nedan kallat "program
met", antas härmed för en femårsperiod, från och med
den 1 januari 1996 och till och med den 31 december
2000 . Detta program som stödjer och kompletterar med
lemsstaternas insatser, med full respekt för medlemssta
ternas ansvar för innehållet i och organisationen av
yrkesutbildning samt ländernas och regionernas kulturella
mångfald — med undantag av all harmonisering av
medlemsstaternas lagar och andra författningar — har till
syfte att ge branschfolk inom den audiovisuella industrin
nödvändiga kunskaper för att de fullt ut skall kunna
utnyttja marknadens europeiska dimension och använd
ningen av ny teknik .

De mottagare av gemenskapsstöd som deltar i genomfö
randet av de insatser som fastställs i bilagan skall själva
bidra med en väsentlig del av finansieringen (minst
50% ). I motiverade undantagsfall får denna andel mins
kas till lägst 25 % .

Artikel 2

Gemenskapens andel skall fastställas beroende på kostna
derna och arten av varje planerad insats.
Det finansiella referensbeloppet för programmets genom
förande för den tid som avses i artikel 1 skall utgöra 45
miljoner ecu .
De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndighe
ten inom det finansiella perspektivet.

I det sammanhang som beskrivs i artikel 1 är program
mets mål följande:

Artikel 4

1 . Att svara mot industrins behov och främja dess

konkurrenskraft genom att förbättra den inledande
yrkesutbildningen och särskilt vidareutbildningen för
branschfolket inom den audiovisuella sektorn för att

ge de kunskaper och det kunnande som behövs för
både den europeiska marknaden och andra markna
der, särskilt inom

— ekonomisk och kommersiell förvaltning, inbegri
pet rättsregler,

— användning och utveckling av nya tekniker för
framställning av audiovisuella program med högt

1.
Kommissionen skall ansvara för genomförandet av
programmet på det sätt som anges i bilagan.

I denna uppgift skall den biträdas av en kommitté
bestående av två företrädare för varje medlemsstat och
med kommissionens företrädare som ordförande .

2.
Kommissionens företrädare skall förelägga kommit
tén ett förslag till åtgärder som kommittén skall yttra sig
över, beträffande

kommersiellt och konstnärligt mervärde, som ett

komplement till yrkesutbildningar inom ljud- och
bildområdet,

— teknik för scenarioskrivning.

I detta syfte skall hänsyn tas till den gränsöverskri
dande dimensionen genom stödjande av utvecklingen

— genomförandet av de åtgärder som anges i bilagan,
— innehållet i infordringarna av förslag, fastställandet av
kriterier och förfaranden för godkännande och urval
av projekt samt det slutliga urvalet av förmedlande
organisationer,
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— frågor om programmets årliga interna fördelning,
och

30.12.95

villkor för deltagande i gemenskapsprogram som fast
ställts i tilläggsprotokollen till de associeringsavtal som
slutits eller kommer att slutas med dessa länder.

— regler för uppföljning och utvärdering av insatserna.
Dessutom skall kommissionens företrädare förelägga
kommittén en granskning av varje gemenskapsstöd som
överstiger 200 000 ecu per år för dess yttrande. Denna
nivå kan komma att revideras av kommittén mot bak

Programmet är öppet för deltagande av Cypern, Malta
och de EFTA-stater som är anslutna till EES-avtalet, på
grundval av tilläggsanslag enligt samma regler som de
som tillämpas för EFTA-länderna i enlighet med de
förfaranden som skall fastställas med dessa länder.

grund av gjorda erfarenheter.
Det är även öppet för samarbete med andra tredje länder
3. 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 tilläm
pas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommis
sionen. Vid röstning i kommittén skall medlemsstaternas
röster vägas enligt bestämmelserna i samma artikel . Ord

som slutit samarbetsavtal som innehåller klausuler om
den audiovisuella sektorn .

Villkoren för deltagandet eller samarbetet skall fastställas
mellan de berörda parterna vid den aktuella tidpunkten.

föranden får inte rösta .

Artikel 6

Kommissionen skall anta åtgärder som skall ha omedel
bar verkan. Om åtgärderna inte är förenliga med kom
mitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast
underrätta rådet. I sådana fall

1.

Kommissionen skall säkerställa att de insatser som

föreskrivs i detta beslut utvärderas i förväg, följs upp
samt utvärderas i efterhand .

— får kommissionen uppskjuta verkställandet av de
beslutade åtgärderna under två månader,

2. De utvalda förmånstagarna skall lämna in en årlig
rapport till kommissionen .

— får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majo
ritet inom den tid som anges i föregående stycke.

3 . Efter projektens genomförande skall kommissionen
utvärdera hur de har genomförts och vilken effekt de
haft, för att avgöra om de ursprungligen fastställda målen
har uppnåtts .

4.
Kommissionen får rådfråga kommittén i alla andra
frågor som berör genomförandet av programmet.

Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som
ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande
frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje
medlemsstat rätt att få sin uppfattning tagen till proto

4 . Två år och sex månader efter att programmet inletts
och inom sex månader efter utgången av denna period
skall kommissionen, efter att ha rådfrågat kommittén
enligt förfarandet i artikel 4.2 och 4.3 , till Europaparla
mentet, rådet samt Ekonomiska och sociala kommittén

överlämna en utvärderingsrapport över de resultat som
uppnåtts och i förekommande fall lämpliga förslag om
justering av programmet.

kollet.

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

Kommissionens företrädare skall i god tid och regelbun
det informera kommittén om de ekonomiska bidrag som
beviljats inom ramen för programmet ( belopp, varaktig

Denna rapport skall särskilt framhålla det mervärde som
skapas och de socio-ekonomiska effekterna på grundval
av det ekonomiska stödet från gemenskapen.
5 . När programmet slutförts skall kommissionen till
Europaparlamentet, rådet samt Ekonomiska och sociala
kommittén överlämna en rapport om programmets
genomförande och resultat.

het, fördelning, mottagare).

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1995 .
Artikel 5

På rådets vägnar

Programmet är öppet för deltagande av de associerade
länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med de

L. ATIENZA SERNA

Ordförande
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1.

ÅTGÄRDER SOM SKALL GENOMFÖRAS

Syftet med programmet är att stödja och komplettera medlemsstaternas insatser för branschfolk att
anpassa sig till särskilt den europeiska dimensionen av marknaden för den audiovisuella sektorn
genom att främja utbildning inom ekonomisk och kommersiell förvaltning, rättsregler samt inom ny
teknik ( inbegripet teknik för bevarande och tillvaratagande av det europeiska audiovisuella arvet och
filmarvet).

De föreslagna insatserna gäller såväl inledande yrkesutbildning som, särskilt, vidareutbildning.
1.1

Utbildning i ekonomisk och kommersiell förvaltning

Denna utbildning syftar till att utveckla branschens förmåga att tillgodogöra sig och utnyttja den
europeiska dimensionen, inom sektorerna för utveckling, produktion samt distribution/spridning av
audiovisuella program.
De föreslagna insatserna består i att

— främja utarbetande och uppdatering av enheter för utbildning i förvaltning som komplement till
medlemsstaternas insatser,

— uppmuntra integreringen av dessa utbildningsenheter i de utbildningsinsatser som görs av
utbildningsinstitutioner, branschen och företagen,
— inordna utbildningsinsatserna i nätverk, underlätta utbyte av studerande och yrkesverksamma
genom utdelning av stipendier, anordnande av praktik på företag i andra medlemsstater samt
genom att bidra till utbildning av utbildare och särskilt distansundervisning, genom att främja
utbyte och partnerskap som förenar länder och regioner med låg produktionskapacitet och/eller
begränsad språklig och geografisk utbredning.
1.2

Utbildning i nya tekniker
Denna utbildning syftar till att utveckla branschfolkets förmåga att använda olika sorters avancerad
teknik, särskilt inom animering, datorgrafik, multimedia och interaktivitet.

De föreslagna insatserna skall
— främja utarbetande och uppdatering av enheter för utbildning i nya audiovisuella tekniker som
komplement till medlemsstaternas insatser,

— uppmuntra integreringen av dessa utbildningsenheter i de utbildningsinsatser som görs av
utbildningsinstitutioner, branschen och företagen,
— inordna utbildningsinsatserna i nätverk, underlätta utbyte av studerande och yrkesverksamma
genom utdelning av stipendier, anordnande av praktik på företag i andra medlemsstater samt
genom att bidra till utbildning av utbildare och särskilt distansundervisning, genom att främja
utbyte och partnerskap som förenar länder och regioner med låg produktionskapacitet och/eller
bergränsad språklig och geografisk utbredning.

2.

TILLÄMPNINGSFORFARANDE

2. 1

Tillvägagångssätt

Vid genomförandet av programmet skall kommissionen nära samarbeta med medlemsstaterna. Den
skall också samråda med de berörda parterna. Den skall tillse att branschfolkets deltagande på ett väl
avvägt sätt återspeglar den europeiska kulturens mångfald.
Kommissionen skall uppmuntra samarbete mellan utbildningsinstitutioner, branschen och företagen
och utformarna av enheterna redan vid enheternas utarbetande .

Den skall underlätta mottagandet av praktikanter, särskilt dem som kommer från länder och regioner
med låg produktionskapacitet och/eller begränsad språklig och geografisk omfattning.
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Gemenskapens bidrag

Gemenskapens finansiering har till syfte att stödja de nationella parternas ansträngningar för att
komplettera de befintliga utbildningskurserna med moduler för förvaltning och nya tekniker.
Gemenskapens finansiering upp till 50% (som kan ökas upp till 75 % i motiverade undantagsfall ) av
de totala utbildningskostnaderna ligger inom ramen för en gemensam finansiering med offentliga
och/eller privata parter.
Det förfarande som avses i artikel 4 skall användas för att fastställa

— beviljandet av finansiering för varje typ av insats som avses i punkt 1.1 och 1.2 i bilagan, och
— gemenskapens bidrag vad gäller kostnaderna för olika projekt som väljs ut efter infordran av
förslag.

Utformare av enheter och de utbildningscentra som tillämpar dem skall väljas genom infordran av
anbud .

2.3

Genomförande

Kommissionen skall genomföra programmet i enlighet med förfarandet i artikel 4 .

2.3.1 För att genomföra programmet, särskilt för det tekniska urvalet av projekt, för uppföljning och
utvärdering av de projekt som beviljats stöd ur programmet, skall kommissionen biträdas av erkända
experter från den audiovisuella sektorn inom området för yrkesutbildning.
För att uppnå detta kan kommissionen vid behov anlita organisationer som fungerar som förmedlare
och som i kraft av sitt yrkeskunnande kan biträda kommissionen tekniskt och föreslå val av
förmånstagare, utan att detta påverkar andra urvalsmetoder . Dessa organisationer skall väljas ut
genom infordran av förslag och enligt det förfarande som anges i artikel 4.2 .
Kommissionen skall företa det slutliga urvalet av förmånstagare för stöd ur programmet inom ramen
för artikel 4.2 andra stycket.
Kommissionen och medlemsstaterna skall i övrigt organisera ett ömsesidigt utbyte av användbar
information för genomförandet av programmet och skall vidta nödvändiga åtgärder, särskilt genom
Media desk-aktiviteter, för att lansera programmet och uppmuntra största möjliga antal fackmän att
medverka i dessa åtgärder samt säkerställa en varaktig kontakt med olika stödinstitutioner i
medlemsstaterna , så att insatserna i detta program kompletteras med nationella stödåtgärder .
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