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KOMMISJONSVEDTAK

00

av 10. januar 1996
om en felles teknisk forskrift om tilgang til offentlige pakkesvitsjede
datanett (PSPDN) med grensesnitt som definert i CCITTs X.25rekommandasjon(*)
(Tekst som er relevant for EØS)

(96/71/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

Den felles tekniske forskrift som er vedtatt ved dette vedtak, er
i samsvar med ACTEs uttalelse av 16. februar 1995.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

Dette vedtak bør vurderes på nytt senest to år etter at det er
vedtatt, og det må da tas tilbørlig hensyn til framdriften i
vedkommende standardiseringsorgans arbeid med å utarbeide en
ny harmonisert standard for gjennomføring av de gjeldende
grunnleggende kravene.

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 ), sist
endret ved direktiv 93/68/EØF(2 ) og utfylt ved direktiv 93/97/
EØF(3 ), særlig artikkel 6 nr. 2, og
ut fra følgende betraktninger:
Etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 i direktiv
91/263/EØF og særlig i samsvar med uttalelsen avgitt 4. desember
1991 av Komiteen for godkjenning av teleterminalutstyr (ACTE)
har Kommisjonen vedtatt et tiltak der det klarlegges hvilken type
terminalutstyr som bør omfattes av en felles tekniske forskrift,
samt den tilhørende erklæringen om forskriftens virkeområde.
Vedkommende standardiseringsorgan har utarbeidet de
harmoniserte standardene for gjennomføring av de gjeldende
grunnleggende kravene.

I enkelte medlemsstater kan innføringen av pakkesvitsjede
datanett ha medført berettigede nasjonale avvik.
For å sikre uavbrutt markedsadgang for produsenter som i dag
leverer til ett eller flere nasjonale markeder, må det fastsettes
overgangsordninger som tillater anvendelse av nasjonale krav i et
bestemt tidsrom.
Tidsrommets varighet bør være avhengig av når vedkommende
standardiseringsorgan som har fått i oppdrag å utarbeide de
harmoniserte standardene for gjennomføring av de gjeldende
grunnleggende kravene, avslutter sitt arbeid GJORT DETTE VEDTAK:
Artikkel 1

Tiltaket må framlegges for komiteen etter framgangsmåten fastsatt
i artikkel 14 i direktiv 91/263/EØF.
Kommisjonen har framlagt utkastet til tiltaket for ACTE til
uttalelse, i samsvar med artikkel 6 nr. 2 i direktiv 91/263/EØF.
I henhold til artikkel 6 nr. 2 annet strekpunkt i direktiv
91/263/EØF skal Kommisjonen vedta de tilsvarende harmoniserte
standardene for gjennomføring av de grunnleggende kravene, som
skal omformes til felles tekniske forskrifter.

(*)

Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 13 av 18.1.1996, s. 23, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 80/97 av 12. november 1997
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.

(3)

EFT nr. L 290 av 24.11.1993, s. 1.

1. Dette vedtak får anvendelse på terminalutstyr som er
beregnet på å tilkoples et offentlig telenett, og som omfattes av
virkeområdet for den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 2
nr. 1 i dette vedtak.
2. Ved dette vedtak innføres det en felles teknisk forskrift om
tekniske egenskaper, krav til elektrisk og mekanisk grensesnitt
samt protokoll for tilgangskontroll for terminalutstyr som ved
hjelp av LAPB kan tilkoples et offentlig pakkesvitsjet datanett
med et dedikert grensesnitt som definert i CCITTs
X.25-rekommandasjon, og som ifølge produsenten eller dennes
representant er beregnet på slik tilkopling.
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Artikkel 2

Artikkel 4

1. Den felles tekniske forskrift omfatter den harmoniserte
standard som vedkommende standardiseringsorgan har utarbeidet
for gjennomføring av de grunnleggende kravene nevnt i artikkel 4
bokstav c), d) og f) i direktiv 91/263/EØF. Vedlegg I inneholder
en henvisning til standarden, og vedlegg II gir en oversikt over
hvilke deler av den som får anvendelse.

Kommisjonen skal vurdere erfaringene med gjennomføringen av
dette vedtak og framdriften i vedkommende standardiseringsorgans arbeid med henblikk på å sikre at den aktuelle harmoniserte
standard vedtatt av organet gjøres tilgjengelig så hurtig som mulig.
For dette formål skal Kommisjonen vedta nødvendige endringer
av dette vedtak etter framgangsmåtene i direktiv 91/263/EØF
samt et endelig tiltak senest to år etter at dette vedtak er gjort.

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

Artikkel 5
Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Artikkel 3
Meldte organer som er utpekt til å gjennomføre rutinene nevnt i
artikkel 9 i direktiv 91/263/EØF, skal anvende eller sørge for
anvendelse av den harmoniserte standard nevnt i vedlegg I på
terminalutstyr omfattet av artikkel 1 nr. 1 i dette vedtak, unntatt
i tilfeller der berettigede nasjonale avvik kan anvendes i tidsrommet
omhandlet i artikkel 4.

Utferdiget i Brussel, 10. januar 1996.
For Kommisjonen
Martin BANGEMANN
Medlem av Kommisjonen
(1)

EFT nr. L 77 av 26.3.1973, s. 29.

(2)

EFT nr. L 139 av 23.5.1989, s. 19.
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VEDLEGG I
HENVISNING TIL DEN HARMONISERTE STANDARD SOM DELVIS FÅR ANVENDELSE
Den harmoniserte standarden nevnt i artikkel 2 i dette vedtak er:
NET 2
Godkjenningskrav for dataterminalutstyr beregnet på å tilkoples offentlige pakkesvitsjede datanett med
grensesnitt som definert i CCITTs X.25-rekommandasjon
[Approval requirements for data terminal equipment to connect to packet switched public data networks
using CCITT recommendation X.25 interface]
Annen utgave, 1994
Med unntak av kapittel 9 og 10

TILLEGGSOPPLYSNINGER

Den fullstendige teksten til NET 2 kan fås ved henvendelse til:
Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner
F - 06921 Sophia Antipolis Cedex
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VEDLEGG II
OVERSIKT OVER HVILKE DELER AV DEN HARMONISERTE STANDARD SOM FÅR
ANVENDELSE

NET 2 (annen utgave, 1994)

Får anvendelse

Kapittel 1
Kapittel 2
Kapittel 3
Kapittel 4
Kapittel 5
Kapittel 6
Kapittel 7
Kapittel 8
Kapittel 9
Kapittel 10
Vedlegg A
Vedlegg B
Vedlegg C

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Ja
Ja
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