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- sjá til þess að aðgangur að markaðinum verði ekki
takmarkaður, nema unnt sé að réttlæta slíkt á
hlutlægum og gagnsæjum forsendum þar sem
hlutfalls- og jafnréttissjónarmiða er gætt varðandi
takmarkað framboð á aðbúnaði,

- innlend stjórnsýsluyfirvöld beiti hlutlægum og
gagnsæjum úthlutunaraðferðum og -forsendum
þar sem jafnréttissjónarmiða er gætt,

- grunnaðbúnaði, einkum tíðni, númerum og
flutningsrétti, sé stjórnað af öryggi þannig að
tryggt sé að markaðsaðilar séu meðhöndlaðir á
réttlátan hátt undir eftirliti lögbærra innlendra
yfirvalda,

- samræma fyrirkomulag almennra starfsleyfa og
meðferð einstakra leyfa með það í huga að efla
þróun samevrópskra netkerfa og þjónustu;

b) framboð á altækri þjónustu sem skal þróuð í samræmi
við ályktun 94/C 48/01; þessu markmiði skal náð, á
grundvelli gagnsæis-, hlutfalls- og jafnræðisreglunnar,
með því að:

- aðildarríkin leggi tilteknum fjarskiptafyrirtækjum
þá skyldu á herðar að veita ákveðna lágmarks-
fjarskiptaþjónustu af tiltekinni gerð og, með tilliti
til sérstakra aðstæðna í hverju landi um sig, á
viðráðanlegu verði,

- sambandið setji sameiginlegar meginreglur um
hvernig ákvarða skuli þóknun til handa
fjarskiptafyrirtækjum fyrir að taka á sig slíkar
skyldur, þannig að höfuðáhersla sé lögð á að ná
sem mestri framleiðni við framboð á altækri
þjónustu,

- aðildarríkin setji, þegar þess gerist þörf, reglur
um útreikning á hreinum tengdum kostnaði og
hvernig eigi að deila slíkum kostnaði milli
markaðsaðila, undir eftirliti innlendra stjórn-
sýsluyfirvalda;

c) að sett séu, til að tryggja að notendur geti áfram átt
samskipti af öllu mögulegu tagi, sérstök ákvæði um
samtengingu sem leiða til þess að:

- fjarskiptafyrirtækjunum ber, í tengslum við
tiltekna leyfis- og starfsleyfisflokka, að sinna án
mismununar sanngjörnum beiðnum um
samtengingu jafnframt því sem grunnkröfur eru
virtar,

- vissum fjarskiptafyrirtækjum ber jafnframt, allt
eftir stærð þeirra og markaðsstöðu, og með tilliti
til samkeppnisaðstæðna, að birta, á viðeigandi
hátt, viðmiðunarútboð á samtengingu og að færa
kostnaðarbókhald,

- settar verða viðmiðunarreglur varðandi
viðskiptaviðræður um samtengingarsamninga,
þar sem helstu samningsskilyrði, má þar einkum
nefna tímaáætlun, eru ákveðin fyrirfram án
mismununar, á hlutlægan og gagnsæjan hátt,

- allir aðilar hafa möguleika á að leita til innlends
stjórnsýsluyfirvalds varðandi lausn á
deilumálum,

- innlend stjórnsýsluyfirvöld geta, eigi þau ekki
annars úrkosti, enda virði þau hlutfallsregluna,
fyrirskipað samtengingu til að verja
grundvallarhagsmuni almennings;

d) sambærilegur og greiður aðgangur að markaðinum sé
tryggður, einnig í þriðju löndum, einkum á grundvelli
viðræðna á réttum vettvangi.

4. ER EINHUGA UM að nauðsynlegt sé, í samræmi við
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í sáttmálanum, til að
unnt sé að koma þessum meginreglum til framkvæmda í
sambandinu, að samþykkja réttarráðstafanir sem einkum
skulu taka til:

- afnáms hafta á allri fjarskiptaþjónustu og öllum
fjarskiptagrunnvirkjum með þeim hætti og með
hliðsjón af þeim aðlögunartímabilum sem kveðið er á
um í ályktunum 93/C 213/01 og 94/C 379/03,

- aðlögunar á ráðstöfunum, sem varða frjálsan aðgang
að netum (ONP), að samkeppnisumhverfi framtíða-
rinnar,

- framboðs og þróunar á lágmarksþjónustu um gervallt
sambandið og setningar sameiginlegra meginreglna
um fjármögnun altæku þjónustunnar,

- setningar sameiginlegra ákvæða um samtengingu neta
og þjónustu,

- innbyrðis samræmingar á fyrirkomulagi almennra
starfsleyfa og einstakra leyfa í aðildarríkjunum.

5. ÁRÉTTAR að mikilvægt er að skilyrði fyrir mótun
framtíðarstefnu bandalagsins á fjarskiptasviðinu byggi á
pólitísku samkomulagi, sem grundvallast á málamiðlun frá
desember 1989, og ER LJÓST að framkvæmdastjórnin
styður þetta viðhorf.
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6. FER ÞESS Á LEIT VIÐ framkvæmdastjórnina að hún, í
samræmi við tímaáætlunina sem kveðið er á um í ályktunum
93/C 213/01 og 94/C 379/03, leggi fyrir Evrópuþingið og
ráðið, fyrir 1. janúar 1996, öll lagaákvæði sem eiga að liggja
til grundvallar evrópskum rammaákvæðum um
fjarskiptaþjónustu er miðast við algjört afnám hafta á þessu
sviði.

7. HVETUR aðildarríkin til að stuðla að öflugri samkeppni
með því að:

- vinna áfram að því að koma aftur á nauðsynlegu
taxtajafnvægi til að koma á skynsamlegum
efnahagsskilyrðum gagnvart öllum markaðsaðilum og
notendum, jafnframt því sem framboð á altækri
þjónustu skal áfram tryggt,

- skilgreina og birta við fyrstu hentugleika fyrirkomulag
almennra starfsleyfa og einstakra leyfa, sem eiga að
gilda á fjarskiptasviðinu í heild, með rammaákvæði
bandalagsins í framtíðinni í huga.

8. HVETUR framkvæmdastjórnina og aðildarríkin til að eiga
áfram samráð um setningu rammaákvæða, einkum innan
nefndar háttsettra embættismanna frá innlendum
eftirlitsyfirvöldum sem skipuð var samkvæmt ályktun
93/C 02/05(1).

9. LEGGUR ÁHERSLU Á að nota ber meginatriði
rammaákvæðanna, sem mælt er fyrir um í þessari ályktun,
og tímaáætlunina, sem kveðið er á um í ályktunum
93/C 213/01 og 94/C 379/03, sem grundvöll fyrir
samningaviðræður innan Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar.

(1) Stjtíð. EB nr. C 2, 6. 1. 1993, bls. 5.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 26/95 frá 19. maí 1995(1).

Tilmæli ráðsins 95/144/EB frá 7. apríl 1995 um samræmdar
viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni(2) skulu felld inn
í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi liður komi aftan við 28. lið (ályktun ráðsins
94/C 181/01) í XI. viðauka við samninginn:

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 7/96
frá 29. febrúar 1996

um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta)
við EES-samninginn

,,29. 395 X 0426: Tilmæli ráðsins 95/144/EB frá 7. apríl 1995
um samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í
upplýsingatækni (Stjtíð. EB nr. L 93, 26. 4. 1995, bls. 27).“.

2. gr.
Fullgiltur texti tilmæla ráðsins 95/144/EB á íslensku og norsku
fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli
fyrir sig.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. mars 1996, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 273, 16. 11. 1995, bls. 47 og EES-viðbætir við Stjtíð. EB
nr. 43, 16. 11. 1995, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. L 93, 26. 4. 1995, bls. 27.

Gjört í Brussel 29. febrúar 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

P. Benavides

96/EES/18/04
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RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

sem hefur hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
235. gr., sem hefur hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

sem hefur hliðsjón af áliti Evrópuþingsins (1),

sem hefur hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmála-
nefndarinnar (2),

og sem tekur tillit til eftirfarandi:

Bandalagið setur sér það verkefni, með því að koma á
sameiginlegum markaði og samræma smám saman efnahags-
stefnu aðildarríkjanna, að stuðla að samræmdri þróun atvinnu-
starfsemi í gervöllu bandalaginu, varanlegri og samstilltri
útfærslu, auknum stöðugleika, hraðari sókn til bættra lífskjara
og nánari tengslum á milli aðildarríkjanna.

Rafrænir gagnabankar og rafræn meðhöndlun upplýsinga gegnir
æ mikilvægara hlutverki í félagslegu og efnahagslegu tilliti.

Öflug altæk samskipti og almenn notkun rafrænna upplýsinga
undirstrikar þörfina á fullnægjandi verndun.

Evrópuþingið hefur margsinnis í umfjöllun sinni og ályktunum
lagt áherslu á hve mikilvægt er að upplýsingakerfi séu örugg.

Efnahags- og félagsmálanefndin hefur lagt áherslu á að taka þarf
afstöðu til þeirra atriða í ráðstöfunum bandalagsins sem varða
öryggi upplýsingakerfa, einkum með tilliti til áhrifa á tilkomu
innri markaðarins.

Framkvæmdastjórnin hefur komið með tillögur um aðgerðir er
varða gagnavernd og öryggi upplýsingakerfa (3).

TILMÆLI RÁÐSINS

frá 7. apríl 1995

um samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni(*)

(95/144/EB)

Öryggi upplýsingakerfa er svo flókið mál að nauðsynlegt er að
setja ákvæði sem gera frjáls skipti á upplýsingum innan innri
markaðarins möguleg og tryggja öryggi slíkra kerfa í gervöllu
bandalaginu.

Þessi tilmæli hafa ekki áhrif á ákvæði aðildarríkjanna er varða
almannaöryggi og allsherjarreglu.

Ábyrgð aðildarríkjanna á þessu sviði liggur í því að tekin sé upp
samræmd stefna sem byggist á nánu samstarfi við háttsetta
embættismenn frá aðildarríkjunum.

Samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni eru
mikilvægur liður í að skapa grunn að gagnkvæmri viðurkenningu
á vottorðum milli landa.

Aðgerðir á vegum einstakra landa, alþjóðasamtaka og
bandalagsins skapa góðan grunn að samhæfingu á vettvangi
bandalagsins og að gerð alþjóðlegra samninga.

Samráð hefur verið haft við ráðamenn á því sviði sem hér um
ræðir. Nefnd háttsettra embættismanna um öryggi
upplýsingakerfa (SOG-IS) hefur lagt til að notaðar verði
samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni.

Þessar viðmiðanir eru nauðsynleg forsenda þess að komið verði
á innri markaði fyrir örugga framleiðslu á sviði upplýsingatækni.
Með slíkum viðmiðunum fæst einnig stærðarhagkvæmni.

Notkun sameiginlegra viðmiðana er jafnframt forsenda þess
komið verði á fót öruggum samevrópskum viðföngum og
þjónustu.

Þessum markmiðum verður ekki náð ef notaðar eru mismunandi
viðmiðanir í hverju aðildarríki um sig og innan hvers
atvinnuvegar.

Setning frekari viðmiðana krefst margháttaðra tvíhliða aðgerða
milli aðildarríkjanna og leiðir til verulegra tafa og þyngslalegra
aðgerða, þar á meðal fjölmargra viðræðufunda, sem unnt er að
komast hjá með samræmdri aðgerð á vettvangi bandalagsins.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 93, 26. 4. 1995, bls. 27, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 7/96 frá
29. febrúar 1996 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 176, 28. 6. 1993, bls. 37.

(2) Stjtíð. EB nr. C 73, 15. 3. 1993, bls. 19.

(3) Stjtíð. EB nr. C 277, 5. 11. 1990, bls. 3.
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LEGGUR TIL EFTIRFARANDI:

1. að á tveggja ára bráðabirgðatímabili verði viðmiðanir við
mat á öryggi í upplýsingatækni (Information Technology
Security Evaluation Criteria - ITSEC) (1) notaðar sem liður
í vissum mats- og vottunarkerfum, til að unnt sé að mæta
tímabundinni þörf fyrir mat og vottun í tengslum við
viðskipti með og notkun á framleiðslu, kerfum og þjónustu
á sviði upplýsingatækni;

2. að undir forystu nefndar háttsettra embættismanna um
öryggi upplýsingakerfa (SOG-IS) sé unnið að alþjóðlegri
samhæfingu og stöðlun á viðmiðunum við mat á öryggi í
upplýsingatækni;

3. að á umræddu bráðabirgðatímabili eða, ef nauðsyn krefur,
uns eining hefur náðst um samhæfingu og stöðlun á
alþjóðavettvangi, geri aðildarríkin eða stofnanir sem þau
tilnefna með sér samkomulag um tvíhliða og helst evrópska
eða alþjóðlega gagnkvæma viðurkenningu á vottorðum um
öryggismat;

4. að þegar umrætt bráðabirgðatímabil er liðið fari fram mat
á og, að höfðu samráði við embættismannanefndina (SOG-
IS), séu lagðar fram tillögur að viðeigandi aðgerðum er
byggi á fenginni reynslu og árangri sem hefur orðið af
samhæfingarvinnu á alþjóðavettvangi.

Gjört í Lúxemborg 7. apríl 1995.

Fyrir hönd ráðsins,

J. ROSSI

forseti.

Tilkynning til lesenda

Unnt er að nálgast viðmiðanirnar við mat á öryggi í upplýsingatækni (ITSEC), sem um getur í 1. tölul.
tilmæla ráðsins frá 7. apríl 1995 um samræmdar viðmiðanir við mat á öryggi í upplýsingatækni, og eru
birtar í þessu hefti Stjórnartíðindanna, með því að snúa sér til framkvæmdastjórnar EB (Stjórnardeild
(DG) XIII/B.6 INFOSEC).

(1) Sjá viðauka við lokaútgáfu COM(92) 298.
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SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR,

með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins
og hann var aðlagaður með bókun um breytingu á samningnum
um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir samningurinn,
einkum 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

XIII. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun
sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 60/95 frá 18. júlí 1995(1).

Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2479/95 frá 25.
október 1995 um aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins
(EBE) nr. 3821/85 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum
í flutningum á vegum(2) skal felld inn í samninginn.

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

1. gr.
Eftirfarandi undirliður bætist við í 21. lið (reglugerð ráðsins (EBE)
nr. 3821/85 í XIII. viðauka við samninginn:

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR

nr. 8/96
frá 29. febrúar 1996

um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi)
við EES-samninginn

,,- 395 R 2479: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
2479/95 frá 25. október 1995 (Stjtíð. EB nr. L 256,
26. 10. 1995, bls. 8).“.

2. gr.
Fullgiltur texti reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr.
2479/95 á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu
þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.

3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 1. mars 1996, að því tilskildu
að allar tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins
hafi verið sendar sameiginlegu EES-nefndinni.

4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Hefur enn ekki verið birt.

(2) Stjtíð. EB  nr. L 256, 26. 10. 1995, bls. 8.

Gjört í Brussel 29. febrúar 1996.

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

Formaður

P. Benavides

96/EES/18/05
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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA
HEFUR,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85 frá
20. desember 1985 um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum
í flutningum á vegum (1), eins og henni var síðast breytt með
lögum um aðild Austurríkis, Finnlands og Svíþjóðar, einkum
17. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Nauðsynlegt er að koma í veg fyrir hugsanlega misnotkun á
rafeindaskráningarbúnaði í flutningum á vegum.

Á grundvelli reynslunnar og núverandi stöðu tæknimála er unnt
að verja leiðslur sem tengja búnaðinn við merkjasendinn þannig
að ekki sé hægt að komast að þeim með öðru en heilu plasthúðuðu
slíðri úr ryðfríu stáli samanklemmdu í endann, eins og kveðið er
á um í gildandi ákvæðum.

Með hliðsjón af endingartíma skráningarbúnaðar sem nú er í
notkun er nauðsynlegt að taka upp þessa nýju tækni í bandalags-
stöðlum um gerð og ísetningu rafeindaskráningarbúnaðar.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í reglugerð þessari eru í
samræmi við álit nefndar um aðlögun reglugerðar (EBE) nr.
3821/85 að tækniframförum.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Eftirfarandi komi í stað 5. liðar í V. kafla I. viðauka við reglugerð
(EBE) nr. 3821/85:

,,5. Leiðslur sem tengja búnaðinn við merkjasendinn skulu
varðar með heilu plasthúðuðu slíðri úr ryðfríu stáli
samanklemmdu í endann, nema sambærileg vörn gegn
handfjötlun sé veitt með öðrum hætti (t.d. með rafrænum
eftirlitsbúnaði svo sem merkjadulritun) sem greint getur
tilvist annars búnaðar sem ekki telst nauðsynlegur til að
skráningarbúnaðurinn virki rétt og hindrar rétta virkni
skráningarbúnaðarins með skammhlaupum eða truflunum
eða breytingum á rafrænum gögnum frá hraða- og
fjarlægðarnemanum. Samskeyti með innsigluðum
tengingum teljast órofin í skilningi þessarar reglugerðar.

Í stað áðurnefnds rafræns eftirlitsbúnaðar getur komið
rafstýring sem tryggir að skráningarbúnaðurinn geti skráð
hverja hreyfingu ökutækisins, óháð merkjum frá hraða- eða
fjarlægðarnemanum.“

2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi frá því að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

Hún kemur til framkvæmda 1. janúar 1996.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum
aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2479/95

frá 25. október 1995

um aðlögun að tækniframförum á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3821/85
um að taka upp skráningarbúnað í ökutækjum í flutningum á vegum(*)

Gjört í Brussel 25. október 1995.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Neil KINNOCK

framkvæmdastjóri.

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 256, 26. 10. 1995, bls. 8, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 8/96 frá 29.
febrúar 1996 um breytingu á XIII. viðauka (Flutningastarfsemi) við
EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. L 370, 31. 12. 1985, bls. 8.
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