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                           TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2002/77/EB                          2005/EES/58/22 

frá 16. september 2002 

 um samkeppni á mörkuðum fyrir rafræn fjarskiptanet og þjónustu (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
3. mgr. 86. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Umtalsverðar breytingar hafa verið gerðar nokkrum 

sinnum á tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/388 
/EBE frá 28. júní 1990 um samkeppni á mörkuðum 
fyrir fjarskiptaþjónustu (1) eins og henni var síðast 
breytt með tilskipun 1999/64/EB (2). Þar sem frekari 
breytingar verða gerðar er rétt að endursemja hana til 
glöggvunar. 

 
2) Samkvæmt 86. gr. sáttmálans er framkvæmdastjórn-

inni falið það verkefni að tryggja að aðildarríkin upp-
fylli skyldur sínar samkvæmt lögum Bandalagsins 
þegar um er að ræða opinber fyrirtæki eða fyrirtæki 
sem njóta sérstakra réttinda eða einkaréttar. Í sam-
ræmi við 3. mgr. 86. gr. getur framkvæmdastjórnin 
tiltekið og skýrt þær skyldur, sem leiðir af þeirri 
grein, og sett fram, innan þess ramma, þau skilyrði 
sem nauðsynleg eru til þess að framkvæmdastjórnin 
geti með árangursríkum hætti annast þá eftirlitsskyldu 
sem á henni hvílir samkvæmt þeirri málsgrein. 

 
3) Í tilskipun 90/388/EBE er þess krafist að aðildarríkin 

afnemi sérstök réttindi eða einkarétt til að veita fjar-
skiptaþjónustu, sem var upphaflega fyrir aðra þjón-
ustu en talsímaþjónustu, gervihnattaþjónustu og þráð-
lausa farstöðvafjarskiptaþjónustu, og komi síðan á 
fullri samkeppni í áföngum á fjarskiptamarkaðnum. 

 
4) Evrópuþingið og ráðið hafa einnig samþykkt margar 

tilskipanir á þessu sviði skv. 95. gr. sáttmálans, eink-
um með það að markmiði að koma á innri markaði 
fyrir fjarskiptaþjónustu með framboði á frjálsum að-
gangi að netum og alþjónustu á opnum samkeppnis-
mörkuðum. Þessar tilskipanir skal fella úr gildi frá og 
með 25. júlí 2003 þegar nýr reglurammi um rafræn 
fjarskiptanet og -þjónustu tekur gildi. 

 

5) Nýi regluramminn um rafræn fjarskipti er gerður úr 
einni almennri tilskipun, tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginleg-
an regluramma um rafræn fjarskiptanet og −þjónustu 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 249, 17.9.2002, bls. 21. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 153/2003 frá  
7. nóvember 2003 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 7, 12.2.2004, bls. 32. 

(1) Stjtíð. EB L 192, 24.7.1990, bls. 10. 
(2) Stjtíð. EB L 175, 10.7.1999, bls. 39. 

(rammatilskipun) (3) og fjórum sértilskipunum: til-
skipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/20/EB frá 
7. mars 2002 um heimild fyrir rafrænum fjarskipta-
netum og -þjónustu (heimildartilskipun) (4), tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/19/EB frá 7. mars 
2002 um aðgang að rafrænum fjarskiptanetum og 
samtengingu þeirra og tilheyrandi aðstöðu (tilskipun 
um aðgang) (5), tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/22/EB frá 7. mars 2002 um alþjónustu og rétt-
indi notenda að því er varðar rafræn fjarskiptanet og 
-þjónustu (tilskipun um alþjónustu) (6) og tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 
2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun 
einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (tilskipun um 
friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti) (7). 

6) Með tilliti til þeirrar þróunar, sem hefur leitt til þess 
að frá árinu 1990 hefur frelsi verið aukið og fjar-
skiptamarkaðir í Evrópu opnaðir í áföngum, er rétt að 
aðlaga tilteknar skilgreiningar í tilskipun 90/388/EBE 
og þeim gerðum sem breyta henni til þess að endur-
spegla nýjustu tækniþróun á fjarskiptasviðinu eða 
skipta um þær svo að tekið sé tillit til þeirrar samleitni 
sem hefur mótað upplýsingatækni-, fjölmiðla- og fjar-
skiptaiðnaðinn á undanförnum árum. Gera skal orða-
lag tiltekinna ákvæða greinilegra, ef unnt er, til þess 
að auðvelda beitingu þeirra að teknu tilliti til, ef við á, 
viðeigandi tilskipana, sem samþykktar voru 
skv. 95. gr. sáttmálans, og reynslunnar af framkvæmd 
tilskipunar 90/388/EBE með áorðnum breytingum. 

7) Í þessari tilskipun eru hugtökin „rafræn fjarskipta-
þjónusta“ og „rafræn fjarskiptanet“ fremur notuð en 
hugtökin „fjarskiptaþjónusta“ og „fjarskiptanet“ sem 
áður voru notuð. Þessar nýju skilgreiningar eru óhjá-
kvæmilegar til að taka tillit til samleitni á þann hátt að 
sameina, undir einni skilgreiningu, alla rafræna fjar-
skiptaþjónustu og/eða -net sem notuð eru til að miðla 
merkjum eftir rafþræði, þráðlaust, með ljósbylgjum 

________________  

(3) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33. 
(4) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 21. 
(5) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 7. 
(6) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 51. 
(7) Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002, bls. 37. 
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eða með öðrum rafsegulaðferðum (þ.e. föstu og þráð-
lausu neti, kapalsjónvarpi og gervihnattaneti). Send-
ingar og útsendingar útvarps- og sjónvarpsþátta skulu 
því teljast til rafrænnar fjarskiptaþjónustu og net, sem 
notuð eru til slíkra sendinga og útsendinga, skulu á 
sama hátt teljast til rafrænna fjarskiptaneta. Enn 
fremur skal gera það ljóst að nýju skilgreiningarnar á 
rafrænum fjarskiptanetum ná einnig til ljósleiðaraneta 
sem gerir þriðja aðila kleift að miðla merkjum með 
eigin skipti- eða beinibúnaði. 

8) Í þessu sambandi skal gera það ljóst að aðildar-
ríkjunum ber að afnema einkarétt og sérstök réttindi 
til þess að bjóða fram öll fjarskiptanet, ekki einungis 
til þess að veita rafræna fjarskiptaþjónustu, (ef þau 
hafa ekki þegar gert það) og skulu þau tryggja að 
fyrirtækjum sé heimilt að veita slíka þjónustu með 
fyrirvara um ákvæði tilskipana 2002/19/EB,  
2002/20/EB, 2002/21/EB og 2002/22/EB. Skilgrein-
ingin á rafrænum fjarskiptanetum skal einnig fela í sér 
að aðildarríkjunum sé ekki heimilt að takmarka rétt 
fjarskiptafyrirtækis til að setja upp, auka við og/eða 
bjóða fram kapalnet á þeim forsendum að einnig sé 
hægt að nota slíkt net til sendingar á útvarps- og sjón-
varpsþáttum. Sérstök réttindi eða einkaréttur sem tak-
markar notkun rafrænna fjarskiptaneta til sendingar 
og dreifingar sjónvarpsmerkja er einkum í ósamræmi 
við 1. mgr. 86. gr., lesna í tengslum við 43. gr. EB-
sáttmálans (staðfesturéttur) og/eða b-lið 82. gr. hans, 
að því marki sem þau veita markaðsráðandi fyrirtæki 
heimild til að takmarka „framleiðslu, markaði eða 
tækniþróun, neytendum til tjóns“. Þó er þetta með 
fyrirvara um sérstakar reglur um dreifingu hljóð- og 
myndmiðladagskrár til almennings sem aðildarríkin 
hafa sett í samræmi við lög Bandalagsins og einkum í 
samræmi við tilskipun ráðsins 89/552/EBE frá 
3. október 1989 (1) um samræmingu tiltekinna 
ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildar-
ríkjunum um sjónvarpsrekstur eins og henni var breytt 
með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
97/36/EB (2). 

9) Samkvæmt meðalhófsreglunni, skulu aðildarríki ekki 
lengur gefa út einstök leyfi til að veita rafræna fjar-
skiptaþjónustu og setja upp og bjóða fram rafræn 
fjarskiptanet heldur veita almenna heimild. Þessa er 
einnig krafist í tilskipun 2002/20/EB, en samkvæmt 
henni skal bjóða fram rafræna fjarskiptaþjónustu eða 
-net á grundvelli almennrar heimildar en ekki á grund-
velli einstaks leyfis. Málsaðili, sem synjað er, skal 
hafa rétt til að leggja ákvörðun, sem kemur í veg fyrir 
að hann geti boðið fram rafræna fjarskiptaþjónustu 
eða -net, fyrir óháðan aðila og að lokum fyrir dóm-
stóla. Sú grundvallarregla gildir í lögum Bandalagsins 
að einstaklingur hefur rétt á haldgóðri réttarvernd 

________________  

(1)  Stjtíð. EB L 298, 17.10.1989, bls. 23. 
(2)  Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 60. 

þegar ráðstöfun af hálfu ríkisins rýrir þann rétt sem 
honum ber samkvæmt ákvæðum tilskipunar. 

 

10) Opinber yfirvöld geta hlutast til um atferli opinberra 
fyrirtækja á grundvelli reglnanna, sem gilda um fyrir-
tækin, eða þess á hvern hátt hlutafjáreign er skipt. 
Aðildarríkin skulu því tryggja, þegar þau ráða yfir 
lóðrétt samþættum fjarskiptafyrirtækjum sem starf-
rækja net sem hafa verið sett upp samkvæmt sér-
stökum réttindum eða einkarétti, til að komast hjá því 
að samkeppnisreglur sáttmálans verði hugsanlega 
brotnar, að slík fjarskiptafyrirtæki beiti ekki mismun-
un, eigin starfsemi í hag, þegar þau hafa yfirburða-
stöðu á viðkomandi markaði. Aðildarríkin skulu því 
gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að koma í veg 
fyrir mismunun á milli slíkra lóðrétt samþættra 
fjarskiptafyrirtækja og samkeppnisaðila þeirra.  

 

11) Í þessari tilskipun skal einnig skýra nánar meginregl-
una sem fengin er úr tilskipun framkvæmdastjórnar-
innar 96/2/EB frá 16. janúar 1996 um breytingu á 
tilskipun 90/388/EBE að því er varðar farsíma- og 
einkafjarskipti (3), með því að kveða á um að aðildar-
ríkin skuli ekki veita einkarétt eða sérstök réttindi til 
notkunar á tíðni fyrir þráðlausar sendingar og að 
úthluta skuli réttinum til að nota þessar tíðnir sam-
kvæmt hlutlægri og gagnsærri málsmeðferð án mis-
mununar. Þetta skal gert með fyrirvara um sérstakar 
viðmiðanir og málsmeðferð sem aðildarríkin hafa 
samþykkt til að veita þjónustuveitendum útvarps- eða 
sjónvarpsefnis slíkan rétt með það í huga að ná fram 
markmiðum um almannahagsmuni í samræmi við lög 
Bandalagsins. 

 

12) Allar innlendar áætlanir samkvæmt tilskipun  
2002/22/EB um að skipta hreinum kostnaði við 
alþjónustuskyldur skulu byggjast á hlutlægum og 
gagnsæjum viðmiðunum án mismununar og vera í 
samræmi við meðalhófsregluna og regluna um 
minnstu markaðsröskun. Minnsta markaðsröskun 
merkir að framlög skulu endurheimt með þeim hætti 
sem, eftir því sem við verður komið, dregur úr 
áhrifum þeirrar fjárhagsbyrði sem fellur á notendur, 
t.d. með því að dreifa framlögunum eins mikið og 
kostur er. 

 

13) Þegar réttindi og skyldur, samkvæmt alþjóðasamn-
ingum um að koma á fót alþjóðlegum gervihnattasam-
tökum, samrýmast ekki samkeppnisreglum sáttmál-
ans, skulu aðildarríkin gera allar viðeigandi ráðstaf-
anir í samræmi við 307. gr. EB-sáttmálans til að 
komast fyrir þennan ósamrýmanleika. Í þessari til-
skipun skal skýra nánar þessar skyldur því að í 3. gr. 
tilskipunar 94/46/EB (4) er þess einungis krafist að 
aðildarríkin „sendi framkvæmdastjórninni“ upplýs-
ingarnar sem þau búa yfir um ósamrýmanleika af 
þessu tagi. Í 11. gr. þessarar tilskipunar skal skýra 
nánar þá skyldu aðildarríkjanna að afnema öll höft 
sem enn eru í gildi vegna þessara alþjóðasamninga. 

________________  

(3)  Stjtíð. EB L 20, 26.1.1996, bls. 59. 
(4)  Stjtíð. EB L 268, 19.10.1994, bls. 15. 
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14) Þessari tilskipun er ætlað að viðhalda þeirri skyldu 

sem lögð var á aðildarríkin með tilskipun 1999/64/EB 
til þess að tryggja að markaðsráðandi fyrirtæki, sem 
bjóða fram rafræn fjarskiptanet og talsímaþjónustu 
sem er öllum aðgengileg, starfræki almenn, rafræn 
fjarskiptanet og kapalsjónvarpsnet sem aðskilda lög-
aðila. 

15) Þessi tilskipun er með fyrirvara um skyldur aðildar-
ríkjanna varðandi frestinn sem þau hafa til þess að 
fara að áðurnefndum tilskipunum sem mælt er fyrir 
um í B-hluta I. viðauka.  

16) Aðildarríkin skulu afhenda framkvæmdastjórninni 
allar nauðsynlegar upplýsingar til að sýna fram á að í 
gildandi, innlendri framkvæmdalöggjöf sé tekið tillit 
til skýringanna, sem kveðið er á um í þessari til-
skipun, borið saman við tilskipanir 90/388/EB,  
94/46/EB, 95/51/EB (1), 96/2/EB, 96/19/EB (2) og 
1999/64/EB. 

17) Fella ber tilskipun 90/388/EB úr gildi í ljósi þess sem 
að framan greinir. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „rafrænt fjarskiptanet“: sendikerfi og, ef við á, skipti-
stöðvar, beinar og önnur úrræði sem gera mögulegt að 
miðla merkjum eftir þræði, þráðlaust, með ljósbylgjum 
eða með öðrum rafsegulaðferðum, þ.m.t. gervihnattanet, 
föst net (línu- eða pakkaskipt, þ.m.t. Netið) og farnet á 
jörðu niðri og rafdreifikerfi, að því marki sem þessi 
kerfi eru notuð til að senda merki, net fyrir útvarp og 
sjónvarp og kapalsjónvarpsnet án tillits til þess hvers 
konar upplýsingar eru sendar, 

2. ,,almennt fjarskiptanet“: rafrænt fjarskiptanet sem notað 
er að öllu eða mestu leyti til að veita almenna, rafræna 
fjarskiptaþjónustu, 

3. „rafræn fjarskiptaþjónusta“: þjónusta sem að jafnaði er 
veitt gegn þóknun og felst að öllu eða mestu leyti í því 
að flytja merki á rafrænum fjarskiptanetum, þ.m.t. fjar-
skiptaþjónusta og sendiþjónusta á netum sem notuð eru 
til að útvarpa, en undanskilin er þjónusta þar sem efni, 
sem sent er með rafrænum fjarskiptanetum eða fjar-
skiptaþjónustu, er boðið fram eða því ritstýrt. Hún nær 
ekki yfir þjónustu í upplýsingasamfélaginu, sem skil-
greind er í 1. gr. tilskipunar 98/34/EB, sem felst ekki að 
öllu eða mestu leyti í því að flytja merki um rafræn fjar-
skiptanet, 

________________  

(1)  Stjtíð. EB L 256, 26.10.1995, bls. 49. 
(2)  Stjtíð. EB L 74, 22.3.1996, bls. 13. 

4. „rafræn fjarskiptaþjónusta sem er öllum aðgengileg“: 
rafræn fjarskiptaþjónusta sem er aðgengileg almenningi, 

5. „einkaréttur“: réttindi sem aðildarríki veitir einu fyrir-
tæki á grundvelli laga eða stjórnsýslugerninga þar sem 
því er áskilinn réttur til að veita rafræna fjarskipta-
þjónustu eða reka rafræna fjarskiptastarfsemi á tilteknu 
landsvæði, 

6. „sérstök réttindi“: réttindi sem aðildarríki veitir tak-
mörkuðum fjölda fyrirtækja, á grundvelli laga eða 
stjórnsýslugerninga, sem á tilteknu landsvæði: 

a) tilnefnir eða takmarkar fjölda slíkra fyrirtækja við 
tvö eða fleiri fyrirtæki sem heimilt er að veita raf-
ræna fjarskiptaþjónustu eða reka rafræna fjarskipta-
starfsemi á annan hátt en samkvæmt viðmiðunum 
um hlutlægni, hlutfallsreglu og bann við mismunun, 
eða 

b) veitir einu eða fleiri fyrirtækjum annars konar ávinn-
ing, lagalega eða réttarfarslega, sem hefur veruleg 
áhrif á getu annarra fyrirtækja til að veita sömu 
rafrænu fjarskiptaþjónustu eða reka sömu rafrænu 
fjarskiptastarfsemi á sama landsvæði við sam-
svarandi skilyrði, 

7. „gervihnattajarðstöðvarnet“: samskipan tveggja eða 
fleiri jarðstöðva sem vinna saman með hjálp gervi-
hnattar, 

8. „kapalsjónvarpsnet“: grunnvirki, byggð á þráðum sem 
útbúin eru einkum til afhendingar eða dreifingar á 
útvarps- eða sjónvarpsútsendingum til almennings. 

2. gr. 

Einkaréttur og sérstök réttindi fyrir rafræn fjarskipta-
net og rafræna fjarskiptaþjónustu 

1. Aðildarríkin skulu ekki veita eða viðhalda gildandi 
einkarétti eða sérstökum réttindum til þess að setja upp 
og/eða bjóða fram rafræn fjarskiptanet eða rafræna fjar-
skiptaþjónustu sem er öllum aðgengileg. 

2. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að öll fyrirtæki eigi rétt á að veita rafræna fjar-
skiptaþjónustu eða að setja upp, auka við eða bjóða fram 
rafræn fjarskiptanet. 

3. Aðildarríkin skulu tryggja að ekki séu settar takmark-
anir eða þeim viðhaldið á veitingu rafrænnar fjarskipta-
þjónustu um rafræn fjarskiptanet, sem veitendur rafrænnar 
fjarskiptaþjónustu setja upp, um grunnvirki, sem þriðji aðili 
býður fram eða með sameiginlegri notkun á netum, aðstöðu 
eða stöðvum með fyrirvara um ákvæði tilskipana  
2002/19/EB, 2002/20/EB, 2002/21/EB og 2002/22/EB.  
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4. Aðildarríkin skulu tryggja að sú almenna heimild, sem 
fyrirtæki fær til að veita rafræna fjarskiptaþjónustu eða til 
að setja upp og/eða bjóða fram rafræn fjarskiptanet, sem og 
skilyrðin fyrir því, sé byggð á viðmiðunum sem eru hlut-
lægar, án mismununar, hlutfallsbundnar og gagnsæjar. 

5. Færa skal rök fyrir öllum ákvörðunum sem teknar eru á 
þeim forsendum, sem um getur í 1. mgr. 3. gr. tilskipunar 
2002/20/EB, og koma í veg fyrir að fyrirtæki geti boðið 
fram rafræna fjarskiptaþjónustu eða -net. 

Málsaðili, sem synjað er, skal hafa rétt til að leggja ákvörð-
unina fyrir aðila sem er óháður málsaðilum og að lokum 
fyrir dómstóla. 

3. gr. 

Lóðrétt samþætt, opinber fyrirtæki 

Auk þeirra krafna, sem settar eru fram í 2. mgr. 2. gr., og 
með fyrirvara um 14. gr. tilskipunar 2002/21/EB skulu 
aðildarríkin tryggja að lóðrétt samþætt, opinber fyrirtæki, 
sem bjóða fram rafræn fjarskiptanet og hafa markaðs-
ráðandi stöðu, noti ekki stöðu sína til mismununar, eigin 
starfsemi í hag. 

4. gr. 

Réttur til afnota af tíðnisviðum 

Með fyrirvara um sérstakar viðmiðanir og málsmeðferð, 
sem aðildarríkin hafa samþykkt til að veita þjónustu-
veitendum útvarps- eða sjónvarpsefnis rétt til afnota af tíðni 
fyrir þráðlausar sendingar með það í huga að ná fram mark-
miðum um almannahagsmuni í samræmi við lög Banda-
lagsins, gildir eftirfarandi: 

1. Aðildarríkin skulu ekki veita einkarétt eða sérstök rétt-
indi til afnota af tíðnisviðum fyrir þráðlausar sendingar 
vegna veitingar rafrænnar fjarskiptaþjónustu. 

2. Úthlutun tíðnisviða fyrir þráðlausar sendingar fyrir raf-
ræna fjarskiptaþjónustu skal byggjast á viðmiðunum sem 
eru hlutlægar, gagnsæjar, án mismununar og hlutfallsbundn-
ar. 

5. gr. 

Símaskrárþjónusta 

Aðildarríkin skulu sjá til þess að afnuminn verði allur 
einkaréttur og/eða sérstök réttindi til að koma upp og veita 
símaskrárþjónustu á yfirráðasvæði þeirra, að meðtalinni 
útgáfu símaskráa og svarþjónustu um símanúmer. 

6. gr. 

Alþjónustuskyldur 

1. Allar innlendar áætlanir samkvæmt tilskipun 2002/22 
/EB um að skipta hreinum kostnaði við alþjónustuskyldur 
skulu byggjast á hlutlægum og gagnsæjum viðmiðunum án 
mismununar og vera í samræmi við meðalhófsregluna og 

regluna um minnstu markaðsröskun. Þegar alþjónustu-
skyldur hvíla að fullu eða að hluta til á opinberum fyrir-
tækjum, sem veita rafræna fjarskiptaþjónustu skal einkum 
taka tillit til þessa við útreikning á hvers kyns framlagi 
vegna hreins kostnaðar við alþjónustuskyldur. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
allar áætlanir af þeim toga sem um getur í 1. mgr. 

7. gr. 

Gervihnettir 

1. Aðildarríkin skulu tryggja að afnumin verði lagabönn 
eða takmarkanir í tengslum við framboð á geimskorarrými 
til viðurkenndra rekstraraðila gervihnattajarðstöðvarneta og 
heimila á yfirráðasvæði sínu öllum, sem bjóða fram geim-
skorir, að sannprófa að gervihnattajarðstöðvarnetið, sem á 
að nota í tengslum við geimskor viðkomandi framboðsaðila, 
sé í samræmi við auglýst skilyrði um aðgang að geim-
skorarrými þess aðila. 

2. Aðildarríki, sem eru aðilar að alþjóðasamningum um 
stofnun alþjóðlegra gervihnattasamtaka, skulu, þegar samn-
ingarnir samræmast ekki reglum EB-sáttmálans, gera við-
eigandi ráðstafanir til þess að komast hjá ósamrýmanleika 
af þessu tagi. 

8. gr. 

Kapalsjónvarpsnet 

1. Hvert aðildarríki skal fyrirbyggja að fyrirtæki, sem 
býður fram almenn, rafræn fjarskiptanet, starfræki kapal-
sjónvarpsnet sín sem sama lögaðila og önnur rafræn fjar-
skiptanet sín sem eru öllum aðgengileg, þegar slíkt fyrir-
tæki: 

a) er undir yfirráðum aðildarríkisins eða nýtur góðs af 
sérstökum réttindum, og 

b) er markaðsráðandi á verulegum hluta sameiginlegs 
markaðar í tengslum við framboð almennra rafrænna 
fjarskiptaneta og talsímaþjónustu sem er öllum aðgengi-
leg, og 

c) starfrækir kapalsjónvarpsnet sem sett hefur verið upp 
samkvæmt sérstökum réttindum eða einkarétti á sama 
landsvæði. 

2. Nota skal hugtakið „talsímaþjónusta sem er öllum 
aðgengileg“ í sömu merkingu og hugtakið „almenn talsíma-
þjónusta“ sem getið er í 1. gr. tilskipunar 1999/64/EB. 

3. Aðildarríki, sem telja að nægileg samkeppni um fram-
boð grunnvirkis og þjónustu heimtauga sé fyrir hendi á yfir-
ráðasvæði þeirra, skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
það. 

Slíkar upplýsingar skulu fela í sér nákvæma lýsingu á gerð 
markaðarins. Sé þess óskað skal gera veittar upplýsingar 
aðgengilegar hvaða hagsmunaaðila sem er með hliðsjón af 
lögmætum hagsmunum fyrirtækjanna sem varða vernd við-
skiptaleyndarmála þeirra. 
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4. Framkvæmdastjórnin skal ákveða, innan hæfilegs tíma 
og eftir að hafa heyrt athugasemdir þessara aðila, hvort unnt 
sé að aflétta skyldunni um lögaðskilnað í hlutaðeigandi 
aðildarríki. 
 
5. Framkvæmdastjórnin skal endurskoða beitingu þessarar 
greinar eigi síðar en 31. desember 2004. 
 

9. gr. 
 
Aðildarríkin skulu, eigi síðar en 24. júlí 2003, afhenda 
framkvæmdastjórninni upplýsingar sem gera henni kleift að 
staðfesta að farið hafi verið að ákvæðum þessarar tilskip-
unar. 
 

10. gr. 
 

Niðurfelling 
 
Tilskipun 90/388/EB, eins og henni var breytt með tilskip-
ununum í A-hluta I. viðauka, fellur úr gildi frá og með 
25. júlí 2003 með fyrirvara um skyldur aðildarríkjanna að 
því er varðar frest á lögleiðingu sem mælt er fyrir um í B-
hluta I. viðauka. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipanirnar sem tilvísanir 
í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af sam-
svörunartöflunni í II. viðauka. 
 

11. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

12. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 16. september 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Mario MONTI 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 
 

A-HLUTI 
 

Skrá yfir tilskipanir sem falla úr gildi 
 
Tilskipun 90/388/EBE (Stjtíð. EB L 192, 24.7.1990, bls. 10) 

2. og 3. gr. tilskipunar 94/46/EB (Stjtíð. EB L 268, 19.1.1994, bls. 15) 

Tilskipun 95/51/EB (Stjtíð. EB L 256, 26.10.1995, bls. 49) 

Tilskipun 96/2/EB (Stjtíð. EB L 20, 26.1.1996, bls. 59) 

Tilskipun 96/19/EB (Stjtíð. EB L 74, 22.3.1996, bls. 13) 

Tilskipun 1999/64/EB (Stjtíð. EB L 175, 10.7.1999, bls. 39) 
 

B-HLUTI 
 

Lögleiðingardagar framangreindra tilskipana 
 
Tilskipun 90/388/EBE: lögleiðingardagur:  31. desember 1990 

Tilskipun 94/46/EB: lögleiðingardagur:   8. ágúst 1995 

Tilskipun 95/51/EB: lögleiðingardagur:   1. október 1996 

Tilskipun 96/2/EB: lögleiðingardagur:   15. nóvember 1996 

Tilskipun 96/19/EB: lögleiðingardagur:   11. janúar 1997 

Tilskipun 1999/64/EB: lögleiðingardagur:  30. apríl 2000 
 

 
 
 

II. VIÐAUKI 
 

Samsvörunartafla 
 

Þessi tilskipun Tilskipun 90/388/EBE 

1. gr. (Skilgreiningar) 
2. gr. (afnám einkaréttar/sérstakra réttinda) 
3. gr. (lóðrétt samþætt, opinber fyrirtæki) 
4. gr. (réttur til afnota af tíðnisviðum) 
5. gr. (símaskrárþjónusta) 
6. gr. (alþjónustuskyldur) 
7. gr. (gervihnettir) 
8. gr. (kapalnet) 

1. gr. 
2. gr. 
ii-liður a-liðar 3. gr. 
b-liður 3. gr. 
b-liður 4. gr. 
c-liður 4. gr. 
3. gr. tilskipunar 94/46/EB 
9. gr. 

 
 


