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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/263/EBE frá 29. apríl 1991
um samhæfingu laga aðildarríkjanna um notendabúnað til fjarskipta
ásamt gagnkvæmri viðurkenningu á samræmi (1), eins og henni
var breytt með tilskipunum ráðsins 93/68/EBE (2) og
93/97/EBE (3), einkum 2. mgr. 6. gr.,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 91/287/EBE (4) frá 3. júní 1991
um tíðnisvið sem tiltekin eru fyrir samræmda opnun evrópskra
stafrænna þráðlausra fjarskipta (DECT) innan bandalagsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Framkvæmdastjórnin hefur samkvæmt málsmeðferðinni sem mælt
er fyrir um í 14. gr. tilskipunar 91/263/EBE, og ekki síst í samræmi
við álit sem samþykkisnefnd endabúnaðar (ACTE) lagði fram
hinn 20. febrúar 1992, gert ráðstafanir til að ákveða hvaða gerð af
endabúnaði skuli falla undir þessa sameiginlegu tækniforskrift og
tilheyrandi yfirlýsingu um gildissvið.

Viðkomandi staðlastofnun hefur samið samhæfðu staðlana til
framkvæmdar viðeigandi grunnkröfum.

Framkvæmdastjórnin hefur lagt fram drög að áliti fyrir
samþykkisnefndina í samræmi við annan undirlið 2. mgr. 6. gr.
tilskipunar 91/263/EBE.

Samkvæmt ákvæðum annars undirliðar 2. mgr. 6. gr. Tilskipunar
91/263/EBE ber framkvæmdastjórnin ábyrgð á því að settir verði
samsvarandi samhæfðir staðlar til framkvæmdar grunnkröfum
sem síðan verða að sameiginlegum tækniforskriftum.

Sameiginlega tækniforskriftin sem kveðið er á um í þessari
ákvörðun er í samræmi við álit samþykkisnefndar endabúnaðar
(ACTE) sem var lagt fram 28. september 1995.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

1. Þessi ákvörðun gildir um endabúnað sem er notaður við
almennan aðgang að evrópskum stafrænum þráðlausum
fjarskiptum (DECT) og sem fellur undir gildissvið samhæfða
staðalsins sem er tilgreindur í 1. mgr. 2. gr. þessarar ákvörðunar.

2. Með þessari ákvörðun er mælt fyrir um sameiginlega
tækniforskrift að tengikröfum fyrir endabúnaðinn sem um getur í
1. mgr.

2. gr.

1. Sameiginlega tækniforskriftin nær yfir samhæfða staðalinn,
sem viðkomandi staðlastofnun hefur samið til framkvæmdar
grunnkröfunum sem um getur í d-, e- og f-lið 4. gr. tilskipunar
91/263/EBE, að því marki sem þær eiga við. Tilvísun í þennan
staðal er að finna í viðaukanum.

2. Endabúnaður, sem fellur undir þessa ákvörðun, skal vera í
samræmi við sameiginlegu tækniforskriftina sem um getur í
1. mgr., uppfylla grunnkröfurnar sem um getur í a- og b-lið 4. gr.
Tilskipunar 91/263/EBE, auk þess að uppfylla kröfur annarra
tilskipana sem gilda um búnaðinn, einkum tilskipana ráðsins
73/23/EBE (5) og 89/336/EBE (6).

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 300, 13. 12. 1995, bls. 35, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/97 frá 10. mars
1997 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar,
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 128, 23. 5. 1991, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 220, 31. 8. 1993, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. L 290, 24. 11. 1993, bls. 1.

(4) Stjtíð. EB nr. L 144, 8. 6. 1991, bls. 45.

ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 28. nóvember 1995

um sameiginlega tækniforskrift að tengikröfum fyrir endabúnað fyrir
evrópsk stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT), almennan aðgang (PAP)(*)

(Texti sem varðar EES)

(95/525/EB)

(5) Stjtíð. EB nr. L 77, 26. 3. 1973, bls. 29.

(6) Stjtíð. EB nr. L 139, 23. 5. 1989, bls. 19.
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3. gr.

Tilkynntir aðilar, sem eru útnefndir til að hafa umsjón með
framkvæmd málsmeðferðarinnar sem um getur í 9. gr. tilskipunar
91/263/EBE, skulu sjá til þess að samhæfði staðallinn sem er
tilgreindur í viðaukanum verði notaður fyrir endabúnaðinn sem
fjallað er um í 1. mgr. 1. gr. Þessarar ákvörðunar, í síðasta lagi við
gildistöku hennar.

4. gr.

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 28. nóvember 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Martin BANGEMANN

framkvæmdastjóri.
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VIÐAUKI

Tilvísun í gildandi samhæfðan staðal

Heiti samhæfða staðalsins sem vísað er til í 2. gr. þessarar ákvörðunar er:

Búnaður og kerfi fyrir þráðlaus fjarskipti
(RES: Radio Equipment and Systems)

Tengikröfur fyrir endabúnað fyrir evrópsk stafræn þráðlaus fjarskipti (DECT),
almennan aðgang (PAP)

ETSI

Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu
ETSI-skrifstofan

TBR 11 - september 1994
(að formálsorðunum undanskildum)

ásamt

TBR 11/A1 - febrúar 1995
(að formálsorðunum undanskildum)

Viðbótarupplýsingar

Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI) er viðurkennd samkvæmt tilskipun ráðsins 83/189/EBE(1).

Samhæfði staðallinn sem vísað er til hér að framan er saminn samkvæmt umboði útgefnu í samræmi við
viðeigandi málsmeðferð í tilskipun 83/189/EBE.

Unnt er að fá orðréttan texta framangreinds samhæfðs staðals með því að snúa sér til:

Fjarskiptastaðlastofnunar Evrópu
(European Telecommunications Standards Institute),
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

(1) Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8.


