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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 91/263/EØF av 29. april 1991
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
teleterminalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av utstyrets
samsvar(1), endret ved direktiv 93/68/EØF(2), særlig artikkel 6
nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

Kommisjonen har etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 i
direktiv 91/263/EØF, og særlig i samsvar med uttalelsen avgitt
23. april 1992 av Komiteen for godkjenning av teleterminalutstyr
(ACTE), vedtatt tiltaket for klarlegging av hvilken type
terminalutstyr som det er nødvendig med en felles teknisk forskrift
for, samt den tilhørende erklæring om virkeområdet.

Vedkommende standardiseringsorgan har utarbeidet de
harmoniserte standarder for gjennomføring av de gjeldende
grunnleggende krav.

Kommisjonen har framlagt utkastet til et tiltak for ACTE med
henblikk på uttalelse i samsvar med artikkel 6 nr. 2 annet
strekpunkt i direktiv 91/263/EØF.

Kommisjonen har i henhold til artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt i
direktiv 91/263/EØF ansvar for å vedta de tilsvarende
harmoniserte standarder for gjennomføring av de grunnleggende
krav som skal omformes til felles tekniske forskrifter.

Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse fra
ACTE -

GJORT DETTE VEDTAK:

KOMMISJONSVEDTAK

av 9. desember 1994

om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav for grensesnitt til terminalutstyr
for ONP 64 kbit/s ustrukturerte digitale leide samband(*)

(94/821/EF)

Artikkel 1
1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er
beregnet på å tilknyttes et nett-termineringspunkt for ONP 64
kbit/s ustrukturerte digitale leide samband med et 120 ohm
grensesnitt, og som faller inn under virkeområdet for den
harmoniserte standarden nevnt i artikkel 2 nr. 1.

2. Ved dette vedtak fastlegges en felles teknisk forskrift som
omfatter tilknytningskravene for grensesnitt til terminalutstyr for
leide ONP-samband som angitt i nr. 1.

Artikkel 2
1. Den felles tekniske forskrift skal omfatte den harmoniserte
standard som er utarbeidet av vedkommende standardiserings-
organ, men skal begrenses til de grunnleggende krav omhandlet
i artikkel 4 bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF.
Henvisningen til denne standarden er oppført i vedlegget.

2. Terminalutstyr som omfattes av dette vedtak, skal være i
samsvar med den felles tekniske forskrift nevnt i nr. 1, oppfylle
de grunnleggende krav omhandlet i artikkel 4 bokstav a) og b) i
direktiv 91/263/EØF samt oppfylle kravene i alle andre direktiver
som får anvendelse, særlig rådsdirektiv 73/23/EØF(3) og
89/336/EØF(4).

Artikkel 3
Meldte organer utpekt til å gjennomføre rutinene omhandlet i
artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF skal for terminalutstyr omfattet
av artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak bruke eller sikre bruk av den
harmoniserte standard nevnt i vedlegget senest fra den dag dette
vedtak trer i kraft.

Artikkel 4
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 339 av 29.12.1994, s. 81, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 47/95 av 22. juni 1995 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1.

(2) EFT nr. L 220 av 31.8.1993, s. 1.

Utferdiget i Brussel, 9. desember 1994.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen

(3) EFT nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(4) EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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VEDLEGG

Henvisning til gjeldende harmonisert standard

Den harmoniserte standard nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:

Business Telecommunications (BT)
Open Network Provision (ONP) technical requirements,

64 kbit/s digital unstructured leased line (D64U)
Attachment requirements for terminal equipment interface

(Tekniske krav for tilgang til åpne linjenett (ONP),
64 kbit/s ustrukturert digitalt leid samband (D64U)
Tilknytningskrav for grensesnitt til terminalutstyr

ETSI
Det europeiske institutt for telestandarder

Sekretariatet
TBR 14 - januar 1994

(uten forordet)

Tilleggsopplysninger

Det europeiske institutt for telestandarder er anerkjent i henhold til rådsdirektiv 83/189/EØF(1).

Den harmoniserte standard nevnt ovenfor er utarbeidet i henhold til et mandat utstedt etter de relevante
rutiner i direktiv 83/189/EØF.

Den fullstendige teksten til den harmoniserte standard nevnt ovenfor kan bestilles fra:

Det europeiske institutt for telestandarder,
F-06921 Sophia Antipolis Cedex.

____________

(1) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8.
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