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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
100. gr. a,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar (1),

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndarinnar (2),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 189. gr. b í
sáttmálanum (3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun ráðsins 90/387/EBE frá 28. júní 1990 um myndun
innri markaðar fyrir fjarskiptaþjónustu með því að koma á
frjálsum aðgangi að netum (4) er meðal annars kveðið á um
að samþykkt verði sértilskipun um skilyrði fyrir frjálsum
aðgangi að netum fyrir talsímaþjónustuna.

2) Í samræmi við tilskipun 90/387/EBE gildir frjáls aðgangur
að netum um almenn fjarskiptanet og þar sem við á um
almenna fjarskiptaþjónustu. Því þarf frjáls aðgangur að
netum fyrir talsímaþjónustu einnig að fela í sér frjálsan
aðgang að netunum sem talsímaþjónustan er veitt um.

3) Að því er varðar aðgang að föstum almennum símanetum
og -þjónustu og notkun þeirra skulu skilyrði fyrir frjálsum
aðgangi að netum gilda um allar gerðir nettækni sem nú er
notuð í aðildarríkjunum, að meðtöldum hliðrænum
símanetum, stafrænum netum og stafræna samþætta
þjónustunetinu (ISDN-samnetinu).

4) Þessi tilskipun gildir ekki um farsímaþjónustu. Þó gildir
hún um notkun þeirra sem reka almenna farsímaþjónustu á
föstum almennum símanetum, einkum með tilliti til

samtengingar farsímaneta við fasta almenna símanetið í einu
aðildarríki, í þeim tilgangi að veita þjónustu um allt
bandalagið. Þessi tilskipun gildir ekki um beina samtengingu
þeirra sem reka almenna farsímaþjónustu.

5) Þessi tilskipun gildir ekki um þjónustu eða sérþjónustu
sem veitt er á nettengipunktum utan bandalagsins.

6) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/388/EBE frá
28. júní 1990 um samkeppni á mörkuðum fyrir
fjarskiptaþjónustu (5) er þess krafist að aðildarríkin afnemi
einkarétt á veitingu fjarskiptaþjónustu annarrar en
talsímaþjónustu. Tilskipun 90/388/EBE gildir ekki um
fjarrita, farsímaþjónustu og boðkerfi.

7) Í sumum aðildarríkjum hefur einkaréttur á veitingu
talsímaþjónustu og aðgangs að almenna fjarskiptanetinu
verið afnuminn. Þessum aðildarríkjum ber að sjá til þess að
allir notendur geti gerst áskrifendur að samhæfðri
talsímaþjónustu í samræmi við þessa tilskipun. Ákvæði
þessarar tilskipunar ættu ekki að hamla aðgangi að
mörkuðum fyrir talsímaþjónustu eða veitingu aðgangs að
almenna fjarskiptanetinu.

8) Talsímaþjónusta hefur öðlast mikilvægi af félagslegum og
efnahagslegum ástæðum og í bandalaginu ættu allir að eiga
rétt á að gerast áskrifendur að þeirri þjónustu. Samkvæmt
jafnræðisreglunni skal bjóða og veita öllum notendum
talsímaþjónustu án mismununar, æski þeir þess.
Jafnræðisreglan gildir meðal annars um tæknilega möguleika
á aðgangi, taxta, gæði þjónustunnar, afgreiðslufrest,
sanngjarna skiptingu á flutningsgetu ef hún er takmörkuð,
lagfæringartíma ásamt aðgangi að upplýsingum um netið og
upplýsingum ætluðum viðskiptavini, enda sé farið að
gildandi ákvæðum um vernd persónuupplýsinga og
einkalífs.

9) Í samræmi við tilskipun 90/388/EBE ber aðildarríkjum, sem
viðhalda einkarétti á uppbyggingu og rekstri almennra
fjarskiptaneta, að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja
að aðgangs- og notkunarskilyrði netsins séu hlutlæg og
byggð á jafnréttisgrundvelli og að þau verði birt opinberlega.
Nauðsynlegt er að samhæfa hvaða forskriftir á að birta og í
hvaða formi til að auðveldara sé að veita fjarskiptaþjónustu,
bæði innan aðildarríkja og á milli aðildarríkja, einkum þannig

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. L 321, 30. 12. 1995, bls. 6, var
nefnd í  ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 25/98 frá
27. mars 1998 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-
samninginn við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 122, 18. 5. 1995, bls. 4.

(2) Stjtíð. EB nr. C 236, 11. 9. 1995, bls. 38.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 16. maí 1995 (Stjtíð. EB nr. C 151, 19. 6. 1995,
bls. 27), sameiginleg afstaða ráðsins frá 12. júlí 1995 (Stjtíð. EB
nr. C 281, 25. 10. 1995, bls. 19), ákvörðun Evrópuþingsins frá 26. október
1995 (Stjtíð. EB nr. C 308, 20. 11. 1995) og ákvörðun ráðsins frá
27. nóvember 1995.

(4) Stjtíð. EB nr. L 192, 24. 7. 1990, bls. 1.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 95/62/EB

frá 13. desember 1995

um frjálsan aðgang að netum (ONP) fyrir talsímaþjónustu(*)

(5) Stjtíð. EB nr. L 192, 24. 7. 1990, bls. 10. Tilskipuninni var breytt með
tilskipun 94/46/EB (Stjtíð. EB nr. L 268, 19. 10. 1994, bls. 15).
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að auðveldara verði fyrir félög, fyrirtæki eða einstaklinga
að bjóða félögum, fyrirtækjum eða einstaklingum, sem hafa
staðfestu í öðru aðildarríki, þjónustu.

10) Í samræmi við meginregluna um aðskilnað eftirlits- og
rekstrarstarfsemi hefur innlendum eftirlitsyfirvöldum verið
komið á fót í aðildarríkjunum. Samkvæmt dreifræðisreglunni
skal innlenda eftirlitsyfirvaldið í hverju aðildarríki um sig
gegna mikilvægu hlutverki við framkvæmd þessarar
tilskipunar, einkum í tengslum við birtingu markmiða og
tölulegra upplýsinga um árangur, dagsetningar varðandi
tilkomu nýrrar sérþjónustu, fullnægjandi samráð við
notendur/neytendur og notenda-/neytendasamtök, stjórnun
númeraáætlana, eftirlit með notkunarskilyrðum og lausn
deilumála, og við að sjá til þess að notendur hljóti sanngjarna
meðferð í öllu bandalaginu. Yfirvöldin skulu hafa
nauðsynlegar heimildir til að rækja þessi verkefni til fulls.

11) Gæði þjónustunnar eins og þau snúa að notendum eru
mikilvægur þáttur þjónustunnar sem veitt er og með
hagsmuni notenda í huga ber að birta færibreytur fyrir
þjónustugæði og þann árangur sem næst. Til að meta megi
hvort gæði þjónustu séu þau sömu alls staðar í bandalaginu
þarf samhæfðar færibreytur fyrir þjónustugæði og
sameiginlegar mæliaðferðir. Ólíkir hópar notenda kalla á
mismikil þjónustugæði og ólíkir taxtar kunna að eiga við í
samræmi við það.

12) Notendur fasta almenna símanetsins ættu að hafa að minnsta
kosti sömu réttindi gagnvart fjarskiptafyrirtækjum og
gagnvart þeim sem afhenda aðrar vörur og þjónustu, og
fjarskiptafyrirtæki ættu ekki að njóta neinnar óréttmætrar
lögverndunar í samskiptum við notendur fasta almenna
símanetsins.

13) Samkomulag milli viðkomandi aðila getur talist vera
samningur. Til þess að sneiða hjá ósanngjörnum
samningsákvæðum er nauðsynlegt að innlend
eftirlitsyfirvöld geti krafist breytinga á skilyrðum sem
fjarskiptafyrirtæki setja notendum í samningum.
Aðildarríkjunum er í sjálfsvald sett hvort eftirlitsyfirvald
þeirra kannar þessa samningsskilmála, annaðhvort áður en
fjarskiptafyrirtækin beita þeim eða síðar að beiðni notanda.

14) Í tilskipun ráðsins 93/13/EBE frá 5. apríl 1993 um óréttmæta
skilmála í neytendasamningum (1) er þegar kveðið á um
almenna neytendavernd með tilliti til samningsskilmála. Engu
að síður er nauðsynlegt að útfæra þessa almennu vernd
nánar, að því er varðar þessa tilskipun, með því að bæta við
nákvæmari reglum sem gildi um alla notendur.

15) Auk grunntalsímaþjónustunnar sem notendur fá aðgang að
er æskilegt að tryggja að notendum bjóðist samhæfð
lágmarkssamstæða háþróaðrar talsímasérþjónustu til

samskipta bæði innan aðildarríkja og milli þeirra, að því
marki sem því verður við komið af tæknilegum og
fjárhagslegum ástæðum.

16) Hinn 20. desember 1994 gerðu Evrópuþingið, ráðið og
framkvæmdastjórnin bráðabirgðasamkomulag um
framkvæmd lagagerða sem eru samþykktar í samræmi við
málsmeðferðina í 189. gr. b í sáttmálanum.

17) Þegar veittur er aðgangur að annarri talsímasérþjónustu
umfram þá lágmarkssamstæðu talsímasérþjónustu, sem hér
er lýst, til að sinna kröfum markaðarins, ætti það ekki að
hamla því að grunntalsímasérþjónusta sé veitt né leiða til
óhóflegra verðhækkana á grunntalsímaþjónustu.

18) Samhæfð skilyrði fyrir talsímaþjónustu ættu að gefa
aðildarríkjunum svigrúm til að ákvarða tímasetningar fyrir
framkvæmdina vegna þess hve tækniþróun netsins er
mismunandi langt á veg komin og kröfur markaðarins ólíkar.

19) Framkvæmdastjórnin hefur gefið út leiðbeiningar um beitingu
samkeppnisreglna bandalagsins á sviði fjarskipta (2), meðal
annars til að skýra hvernig samkeppnislögum bandalagsins
skuli beitt þegar fjarskiptafyrirtæki eiga samstarf um að
koma á samtengingu almennra neta og þjónustu alls staðar
í bandalaginu.

20) Til að veita megi öfluga og skilvirka fjarskiptaþjónustu og
bjóða nýja notkunarmöguleika er veitendum
fjarskiptaþjónustu og öðrum notendum heimilt, í samræmi
við meginreglur laga bandalagsins, að óska eftir aðgangi að
fasta almenna símanetinu á öðrum stöðum en
nettengipunktunum sem flestum símnotendum bjóðast.
Slíkar beiðnir skulu vera raunhæfar í tæknilegu og fjárhagslegu
tilliti. Semja þarf málsmeðferðarreglur til að koma á jafnvægi
milli krafna notenda og réttmætra hagsmuna
fjarskiptafyrirtækja. Brýnt er að heildarvirkni almenna
netsins skerðist ekki þegar slíkur sérstakur netaðgangur er
notaður til að ná fram fullri og skilvirkri nýtingu fasta
almenna símanetsins.

21) Í samræmi við skilgreininguna í tilskipun 90/387/EBE má
nettengipunkurinn vera staðsettur á athafnasvæði
fjarskiptafyrirtækis. Í þessari tilskipun er ekki sérstaklega
farið fram á að búnaður í eigu þjónustuveitenda sé settur
upp á athafnasvæði fjarskiptafyrirtækis.

22) Nauðsynlegt er að innlend eftirlitsyfirvöld geri fullnægjandi
öryggisráðstafanir til að tryggja að fjarskiptafyrirtæki
mismuni ekki þjónustuveitendum sem þau eru í samkeppni
við, einkum öryggisráðstafanir sem tryggja sanngjarnan
aðgang að netskilflötum. Taxtarnir, sem farið er eftir þegar
fjarskiptafyrirtæki nota fasta almenna símanetið til að veita
fjarskiptaþjónustu, skulu vera þeir sömu og taxtarnir sem
gilda fyrir aðra notendur.

(1) Stjtíð. EB nr. L 95, 21. 4. 1993, bls. 29. (2) Stjtíð. EB nr. C 233, 6. 9. 1991, bls. 2.
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23) Notendur ættu að njóta góðs af umfangs- og stærðarhag-

kvæmni sem kann að leiða af nýrri forritanlegri nethögun.
Það er skilyrði fyrir þróun bandalagsmarkaðarins fyrir
fjarskiptaþjónustu að sérþjónusta eins og sú sem skilgreind
er í þessari tilskipun sé fáanleg sem víðast. Beita ber
jafnræðisreglunni á þann hátt að það hamli ekki þróun
nútímalegrar fjarskiptaþjónustu.

24) Hvetja ber fjarskiptafyrirtæki til að koma á nauðsynlegum
samstarfskerfum til að tryggja fulla samtengingu almennra
neta um allt bandalagið, einkum fyrir talsímaþjónustu.
Innlendum eftirlitsyfirvöldum ber að greiða fyrir slíku
samstarfi. Rétt er að slík samtenging sé háð eftirliti til að
standa vörð um hagsmuni notenda um allt bandalagið og
tryggja að farið sé að lögum bandalagsins, þar sem við á í
samræmi við gildandi alþjóðleg rammaákvæði á vegum
Alþjóðafjarskiptasambandsins (ITU). Því ættu innlend
eftirlitsyfirvöld að eiga rétt á aðgangi að öllum upplýsingum
um samninga um netsamtengingu þar sem við á.
Framkvæmdastjórnin getur farið fram á upplýsingar frá
aðildarríkjunum um sérsamninga um netaðgang og
samtengingarsamninga að því marki sem lög bandalagsins
kveða á um það.

25) Samtenging almennra símaneta er skilyrði fyrir því að unnt
sé að veita talsímaþjónustu um allt bandalagið. Það er á
ábyrgð innlendra eftirlitsyfirvalda að sjá til þess að skilyrði
fyrir samtengingu við föstu almennu símanetin, að
meðtalinni samtengingu fjarskiptafyrirtækja í öðrum
aðildarríkjum og þeirra sem reka almenna farsímaþjónustu,
séu hlutlæg og laus við mismunun í samræmi við tilskipun
90/387/EBE.

26) Ef fasta almenna símanetið í einhverju aðildarríki er rekið af
fleiri en einu fjarskiptafyrirtæki skulu innlend eftirlits-
yfirvöld hafa viðeigandi eftirlit með samtengingartilhöguninni
til að tryggja að talsímaþjónusta sé veitt um allt bandalagið.
Með slíkri tilhögun samtengingar skal taka tilhlýðilegt tillit
til þeirra meginreglna sem settar eru í þessari tilskipun.

27) Meginreglan um jafnræði að því er varðar samtengingu miðar
fyrst og fremst að því að koma í veg fyrir að fjarskipta-
fyrirtæki misnoti yfirburðastöðu.

28) Í samræmi við tilskipun 90/387/EBE ber að beita alls staðar
í bandalaginu sameiginlegum, skilvirkum meginreglum um
taxta, sem eru byggðar á hlutlægum viðmiðum og í samræmi
við kostnað. Hæfilegur aðlögunartími kann að vera
nauðsynlegur til að koma þessum meginreglum fyllilega í
framkvæmd. Engu að síður er þess krafist að taxtar séu
gagnsæir, að þeir séu birtir með viðeigandi hætti, að þeir
séu í nægilega ríkum mæli ákveðnir fyrir hverja þjónustu
sérstaklega samkvæmt samkeppnisreglum sáttmálans, án
mismununar og þannig að tryggt sé að allir njóti sömu kjara.
Við beitingu kostnaðarreglunnar ber að taka tillit til
markmiðsins um altæka þjónustu og heimilt er að taka tillit
til stefnu bæja og sveita í skipulagsmálum sem miðar að því
að tryggja samheldni innan aðildarríkis.

29) Innlend eftirlitsyfirvöld skulu bera ábyrgð á eftirliti með
töxtum. Uppbyggingu taxta ætti að laga að tækniþróun og
eftirspurn. Krafan um að taxtar taki mið af kostnaði þýðir
að fjarskiptafyrirtæki taki innan hæfilegs tíma upp
kostnaðarbókhald sem gerir kleift að dreifa kostnaði á
þjónustugreinar sem nákvæmast á grundvelli gagnsæs
kostnaðarbókhalds. Slíkar kröfur má til dæmis uppfylla
með því að koma í framkvæmd meginreglunni um fullkomna
kostnaðardreifingu.

30) Þörf er á nokkrum sveigjanleika innan almennu
kostnaðarreglunnar, undir eftirliti innlendra eftirlitsyfirvalda,
til að unnt sé að gera ráð fyrir afsláttarkerfum vegna sérstakra
nota eða töxtum, sem eru æskilegir í félagslegu tilliti, fyrir
tiltekna hópa fólks vegna símtala af ákveðnu tagi eða á
tilteknum tímum sólarhrings. Afsláttarkerfi þurfa að
samrýmast samkeppnisreglum sáttmálans, einkum almennu
meginreglunni um að ekki megi binda samningsgerð við
samþykkt óskyldra viðbótarskuldbindinga. Einkum er
óheimilt að tengja með afsláttarkerfum framboð á þjónustu
með sérstökum réttindum eða einkarétti við þjónustu sem
veitt er í samkeppni.

31) Gera þarf notendum kleift að ganga úr skugga um að
reikningar þeirra séu réttir með því að gefa þeim kost á eins
nákvæmlega sundurliðuðum reikningum og notandinn hefur
þörf fyrir, þó þannig að lög um verndun gagna og einkalífs
séu í heiðri höfð.

32) Skrár yfir þá sem eru áskrifendur að talsímaþjónustunni
skulu vera auðfáanlegar, þar sem þær eru mikilvægur þáttur
í því að nota talsímaþjónustuna. Veita skal aðgang að
símaskrárupplýsingum með sanngjörnum skilmálum og án
mismununar. Gefa skal notendum kost á að vera í skrá eða
utan hennar, í samræmi við löggjöf um verndun gagna og
einkalífs. Þessi tilskipun breytir ekki gildandi reglum um
útgáfu símaskráa.

33) Símasjálfsalar fyrir almenning eru mikilvægir til að veita
aðgang að talsímaþjónustunni, einkum í neyðartilvikum, og
því er rétt að tryggja að nóg sé til af þeim til að sinna
eðlilegum þörfum notenda.

34) Framkvæmdastjórnin gerir sér grein fyrir því að notendum
kæmi vel að geta notað eina gerð fyrirframgreiddra símakorta
í öllum aðildarríkjum og hefur því veitt Staðlasamtökum
Evrópu (CEN) og Rafstaðlasamtökum Evrópu (CENELEC)
umboð til að þróa hentuga staðla. Auk þessara staðla er
þörf á viðskiptasamningum til að tryggja að nota megi
fyrirframgreidd símakort, sem gefin eru út í einu aðildarríki,
í hinum aðildarríkjunum.

35) Heimilt er að grípa til ráðstafana í einstökum aðildarríkjum
til að aðstoða fólk með sérþarfir. Þar á meðal mega vera
ákvæði sem varða talsímaþjónustu, enda verður að líta á
hana sem mikilvæga þjónustu fyrir fatlaða.
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36) Framkvæmdastjórnin hefur farið þess á leit við
Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI) að hún kanni
tæknilega og fjárhagslega möguleika á samhæfðum
netskilfleti fyrir eina línu sem henti til aðgangs og notkunar
í fasta almenna símanetinu í öllum aðildarríkjum. Til að
tryggja samhæfðan aðgang fyrir ISDN-endabúnað er æskilegt
að gerðar verði kröfur um samsvarandi nettengipunkt, þar
með taldar forskriftir fyrir tengil.

37) Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá um innlend símanúmer.
Þróa skal númerakerfi í nánu samstarfi við fjarskipta-
fyrirtæki og í samræmi við langtímaáætlanir um númerakerfi
fyrir alla Evrópu og alþjóðlega númerakerfið.
Númerabreytingar eru dýrar bæði fyrir fjarskiptafyrirtæki
og notendur og ber því að halda þeim í lágmarki, þó þannig
að fullnægt sé innlendum og alþjóðlegum þörfum þegar til
lengri tíma er litið.

38) Í ályktun ráðsins frá 19. nóvember 1992 um samevrópskt
samstarf um númerafyrirkomulag við fjarskiptaþjónustu
(1) er litið á eflingu samstarfs um númerafyrirkomulag fyrir
samevrópska þjónustu sem mikilvægt stefnumið. Þörf er á
því að koma á evrópsku númerasvæði til að auðvelda
framkvæmd og notkun samevrópskrar talsímaþjónustu, að
meðtöldum frínúmerum/grænum númerum.

39) Í samræmi við tilskipun 90/388/EBE er aðildarríkjum, sem
beita leyfisveitingu eða skráningarreglum sem forsendum
fyrir því að fjarskiptaþjónusta sé veitt, skylt að sjá til þess
að skilyrðin fyrir leyfisveitingu séu hlutlæg, án mismununar
og auðskilin, að ástæður fyrir synjun séu tilgreindar og að
til sé málsmeðferð til að áfrýja slíkri synjun. Skilyrði fyrir
notkun fasta almenna símanetsins skulu vera í samræmi við
lög bandalagsins, einkum tilskipun 90/387/EBE. Í samræmi
við tilskipun ráðsins 92/44/EBE frá 5. júní 1992 um skilyrði
fyrir frjálsum aðgangi að netum fyrir leigulínur (2) skulu
allar takmarkanir sem miða að því að tryggja samræmi við
grunnkröfur vera í samræmi við lög bandalagsins og settar
fram með bindandi forskriftum af innlendum
eftirlitsyfirvöldum. Óheimilt er að koma á tæknilegum
takmörkunum vegna samtengingar leigulína og almennra
símaneta eða viðhalda slíkum takmörkunum.

40) Í samræmi við tilskipun 90/387/EBE eru þær grunnkröfur,
sem réttlæta takmarkanir á aðgangi að almennum
fjarskiptanetum eða -þjónustu eða notkun slíkra neta eða
slíkrar þjónustu, aðeins þær sem lúta að því að viðhalda
rekstraröryggi og heildarvirkni neta, rekstrarsamhæfi
þjónustu í rökstuddum tilvikum og verndun gagna, eftir því
sem við á. Að auki gilda almenn skilyrði um tengingu
notendabúnaðar. Innlend eftirlitsyfirvöld geta leyft
málsmeðferð sem gerir fjarskiptafyrirtæki kleift að bregðast
samstundis við alvarlegum brotum gegn aðgangs- eða
notkunarreglum.

41) Meginreglan um gagnsæi skal gilda um staðlana sem
talsímaþjónusta er byggð á. Í samræmi við tilskipun 90/
387/EBE skal byggja samhæfingu tækniskilflata og
aðgangsskilmála á sameiginlegum tækniforskriftum þar sem
tekið er tillit til alþjóðlegrar stöðlunar. Samkvæmt tilskipun
ráðsins 83/189/EBE frá 28. mars 1983 sem setur reglur um
tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og
reglugerða (1) er óheimilt að semja nýja innlenda staðla á
sviðum þar sem unnið er að samhæfðum evrópskum
stöðlum.

42) Til að gera framkvæmdastjórninni kleift að fylgjast náið
með beitingu þessarar tilskipunar er nauðsynlegt að
aðildarríkin tilkynni framkvæmdastjórninni hvaða innlent
eftirlitsyfirvald ber ábyrgð á framkvæmd hennar og veitir
upplýsingar sem krafist er í þessari tilskipun.

43) Auk þess málskotsréttar sem kveðið er á um í innlendum
lögum og lögum bandalagsins er þörf á einfaldri sáttameðferð
fyrir deilumál jafnt á innlendum vettvangi sem á vettvangi
bandalagsins. Þessi málsmeðferð skal vera fljótvirk, ódýr
og gagnsæ og ná til allra málsaðila.

44) Fjarskiptaþjónusta er háð löggjöf um neytendavernd,
verndun gagna og miðlun upplýsinga eða efnis sem
almenningi kann að þykja ósæmilegt, og því er ekki kveðið
á um neinar sérstakar viðbótarráðstafanir þar að lútandi í
þessari tilskipun.

45) Regluleg og kerfisbundin skoðanaskipti milli
fjarskiptafyrirtækja, notenda, neytenda, framleiðenda og
þjónustuveitenda um málefni, sem tengjast þessari tilskipun
og varða allt bandalagið, myndu auka gagnsæi. Þegar hefur
verið fjallað um samráð við stéttarfélög í ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 90/450/EBE (2), en í henni var
komið á fót, framkvæmdastjórninni til aðstoðar,
sameiginlegri nefnd um fjarskiptaþjónustu með fulltrúum
vinnuveitenda og launþega.

46) Í ljósi þeirrar hröðu þróunar sem á sér stað á þessu sviði
þarf beiting frjáls aðgangs að netum gagnvart talsímaþjónustu
að vera samfellt, stöðugt ferli, og reglurnar þurfa að vera
nógu sveigjanlegar til að fullnægja þörfum síbreytilegs
markaðar og tækni sem er stöðugt í þróun. Því er rétt að
komið verði á fljótvirkri aðferð til að breyta tæknilegum
ákvæðum, með fullu tilliti til skoðana aðildarríkjanna og
þátttöku nefndarinnar um frjálsan netaðgang (ONP-
nefndarinnar).

47) Líklega þarf að samþykkja málsmeðferð til að tryggja
samleitni alls staðar í bandalaginu með því að skilgreina
samhæfð markmið og fyrirhugaðar dagsetningar fyrir
talsímaþjónustu og -sérþjónustu. Nefndin um frjálsan
netaðgang ætti að koma þar við sögu. Við slíka málsmeðferð
þarf að taka fullt tillit til stöðu netþróunar og eftirspurnar
á markaði bandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 318, 4. 12. 1992, bls. 2.

(2) Stjtíð. EB nr. L 165, 19. 6. 1992, bls. 27. Tilskipuninni var breytt með
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 94/439/EB (Stjtíð. EB nr. L 181,
15. 7. 1994, bls. 40).

(1) Stjtíð. EB nr. L 109, 26. 4. 1983, bls. 8. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 94/10/EB (Stjtíð. EB nr.
L 100, 19. 4. 1994, bls. 30).

(2) Stjtíð. EB nr. L 230, 24. 8. 1990, bls. 25.
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48) Aðildarríkin geta ekki hvert fyrir sig með viðunandi hætti

náð því markmiði að koma á háþróaðri, hagkvæmri
talsímaþjónustu sem nær yfir allt bandalagið, sem er eitt af
undirstöðuatriðum innri markaðarins, og því er betra að ná
því á vettvangi bandalagsins með samþykkt þessarar
tilskipunar.

49) Samkvæmt ákvörðun 91/396/EBE (1) skal koma á
samevrópsku neyðarnúmeri í bandalaginu. Í tilskipun ráðsins
91/263/EBE frá 29. apríl 1991 um samhæfingu laga
aðildarríkjanna um notendabúnað til fjarskipta ásamt
gagnkvæmri viðurkenningu á samræmi (2) eru sett skilyrði
fyrir tengingu notendabúnaðar við fasta almenna símanetið.

50) Evrópa færist í átt til hagkerfis sem grundvallast á
upplýsingum. Frjáls aðgangur að netum er mjög mikilvægt
málefni á heimsvísu. Ráðið hefur samþykkt tímaáætlun
fyrir afnám hafta á allri fjarskiptaþjónustu, netum og
grunnvirkjum. Samstillt stefna um afnám hafta og
samhæfingu, þar með taldar hliðarráðstafanir til að tryggja
altæka þjónustu, mun áfram tryggja aðgang viðskipta-
heimsins, iðnaðarins og almennings að nútímalegum,
hagkvæmum og skilvirkum samskipta-grunnvirkjum þar
sem boðin verður mikil og fjölbreytt þjónusta.

51) Í ályktun ráðsins frá 22. júlí 1993 (3) er framkvæmdastjórnin
hvött til að gera tillögur um nauðsynlegar breytingar á löggjöf
bandalagsins eigi síðar en 1. janúar 1996 og íhuga hvernig
laga megi frjálsan aðgang að netum að síðari þróun.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

1. Í þessari tilskipun er fjallað um samhæfingu skilyrða fyrir
greiðum aðgangi að föstum almennum símanetum og almennri
símaþjónustu og notkun þeirra, og aðgang að samhæfðri
talsímaþjónustu alls staðar í bandalaginu.

2. Þessi tilskipun gildir ekki um farsímaþjónustu nema að því
leyti sem hún varðar samtengingu milli neta sem notuð eru til að
veita almenna farsímaþjónustu og fastra almennra símaneta.

2. gr.

Skilgreiningar

1. Skilgreiningarnar í tilskipun 90/387/EBE skulu gilda í þessari
tilskipun, eftir því sem við á.

2. Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér
segir:

- ,,fast almennt símanet“: almenna sjálfvirka fjarskiptakerfið

sem meðal annars er notað til að veita talsímaþjónustu milli
fastra nettengipunkta,

- ,,notendur”: endanlegir notendur, þar með taldir neytendur
(til dæmis notendur á heimilum) og þjónustuveitendur, þar
með talin fjarskiptafyrirtæki ef þau veita þjónustu sem
aðrir veita einnig eða geta veitt,

- ,,innlent eftirlitsyfirvald”: sá aðili eða aðilar í aðildarríki,
sem eru bæði lagalega aðgreindir frá og starfa óháð
fjarskiptafyrirtækjunum, er hafa meðal annars fengið það
hlutverk í aðildarríkinu að annast það eftirlit sem um getur
í þessari tilskipun,

- ,,nefndin um frjálsan netaðgang (ONP-nefndin)”: nefndin
sem komið var á fót með 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 90/387/
EBE,

- ,,almennur símasjálfsali”: sími sem almenningur hefur aðgang
að og greiða má notkun á með mynt, greiðslukortum og/eða
fyrirframgreiddum símakortum.

3. gr.

Veiting þjónustu, tenging notendabúnaðar og notkun
netsins

Aðildarríkin skulu sjá til þess að fjarskiptafyrirtæki þeirra veiti,
hvert fyrir sig eða sameiginlega, aðgang að föstu almennu símaneti
og talsímaþjónustu í samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar til
að tryggja samhæft framboð í öllu bandalaginu.

Einkum skulu aðildarríkin sjá til þess að notendur geti:

a) fengið tengingu við fasta almenna símanetið, æski þeir þess;

b) tengt og notað samþykktan notendabúnað í eigin húsnæði,
í samræmi við landslög og lög bandalagsins.

Aðildarríkin skulu sjá til þess að ekki séu settar aðrar hömlur á
notkun tengingarinnar sem veitt er en þær sem um getur í 22. gr.

4. gr.

Birting upplýsinga og aðgangur að þeim

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að birtar séu
fullnægjandi og uppfærðar upplýsingar um aðgang að fasta
almenna símanetinu og talsímaþjónustunni og notkun þeirra í
samræmi við efnisatriðaskrána í I. viðauka.

Birta skal breytingar á framboði þjónustu og upplýsingar um
nýtt framboð eins fljótt og auðið er. Innlenda eftirlitsyfirvaldinu
er heimilt að mæla fyrir um hæfilegan tilkynningarfrest.

(1) Stjtíð. EB nr. L 217, 6. 8. 1991, bls. 31.

(2) Stjtíð. EB nr. L 128, 23. 5. 1991, bls. 1. Tilskipuninni var síðast breytt
með tilskipun 93/97/EBE (Stjtíð. EB nr. L 290, 24. 11. 1993, bls. 1).

(3) Stjtíð. EB nr. C 213, 6. 8. 1993, bls. 1.
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2. Upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. skal birta á viðeigandi
hátt þannig að notendur eigi greiðan aðgang að upplýsingunum. Í
stjórnartíðindum hlutaðeigandi aðildarríkis skal vísað til birtingar
þessara upplýsinga.

3. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu tilkynna framkvæmda-
stjórninni um það með hvaða hætti upplýsingarnar, sem um getur
í 1. mgr., hafa verið birtar eigi síðar en ári eftir samþykkt þessarar
tilskipunar og eftir það hvenær sem breytingar er gerðar.
Framkvæmdastjórnin skal reglulega birta samsvarandi tilvísun í
slíkar tilkynningar í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. gr.

Markmið um afgreiðslufrest og gæði þjónustu

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að markmið séu
sett og birt um þann afgreiðslufrest og þær vísbendingar um gæði
þjónustu sem taldar eru upp í II. viðauka. Árlega skal birta
skilgreiningar og mæliaðferðir ásamt upplýsingum um hvernig
fjarskiptafyrirtæki hafa náð þessum markmiðum. Innlenda
eftirlitsyfirvaldið skal endurskoða skilgreiningar, mæliaðferðir og
markmið á þriggja ára fresti hið minnsta.

2. Birting skal vera með þeim hætti sem mælt er fyrir um í
4. gr.

3. Þar sem við á skal framkvæmdastjórnin, í samráði við
nefndina um frjálsan netaðgang og í samræmi við málsmeðferðina
sem mælt er fyrir um í 30. gr., fara þess á leit við
Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI) að hún semji Evrópustaðla
um sameiginlegar skilgreiningar og mæliaðferðir.

6. gr.

Skilyrði fyrir því að hætta megi framboði

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að sú þjónusta
sem er fyrir hendi standi áfram til boða í hæfilegan tíma og að
niðurfelling þjónustu eða breytingar, sem hafa veruleg áhrif á
nýtingu hennar, geti einungis átt sér stað að höfðu samráði við
hlutaðeigandi notendur og að liðnum hæfilegum tilkynningarfresti
sem innlenda eftirlitsyfirvaldið setur.

2. Aðildarríkin skulu tryggja, með fyrirvara um rétt til áfrýjunar
samkvæmt innlendum lögum, að notendur geti, í tengslum við
samtök sem sinna hagsmunum notenda og/eða neytenda ef kveðið
er á um slíkt í landslögum, lagt málið fyrir innlent eftirlitsyfirvald
séu þeir ekki sáttir við fyrirhugaðan lokunardag fjarskipta-
fyrirtækisins.

7. gr.

Notendasamningar

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að notendur hafi
í höndum samning þar sem tiltekin er sú þjónusta sem
fjarskiptafyrirtæki ber að veita. Almennt skulu innlend
eftirlitsyfirvöld gera kröfu um bætur og/eða endurgreiðslu ef ekki
er staðið við þau gæði þjónustu sem kveðið er á um í samningnum
og sjá til þess að fjarskiptafyrirtækið eða -fyrirtækin, sem í hlut
eiga, réttlæti allar undantekningar frá þessari reglu og geri þær
ljósar í samningi sínum við notandann.

2. Fjarskiptafyrirtæki skulu bregðast tafarlaust við beiðni um
tengingu við fasta almenna símanetið og gefa notandanum upp
áætlaða dagsetningu fyrir upphaf þjónustu.

3. Innlendum eftirlitsyfirvöldum skal vera heimilt að krefjast
breytinga á skilmálum í samningum og skilmálum þeirra bóta- og
eða endurgreiðslukerfa sem fjarskiptafyrirtækin kunna að nota. Í
samningum notenda við fjarskiptafyrirtækin skal vera yfirlit yfir
það hvernig hefja skal málsmeðferð til að leysa deilumál.

4. Aðildarríkin skulu sjá til þess að notendur eigi rétt á að
höfða mál gegn fjarskiptafyrirtæki.

8. gr.

Frávik frá birtum skilyrðum

Ef fjarskiptafyrirtæki telur óráðlegt, sem svar við ákveðinni
beiðni, að sinna beiðni um tengingu við fasta almenna símanetið
samkvæmt auglýstum taxta- og afgreiðsluskilmálum verður það
að leita samþykkis hjá innlenda eftirlitsyfirvaldinu áður en það
breytir skilmálunum í umræddu tilviki.

9. gr.

Veiting háþróaðrar sérþjónustu

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að veitt sé sú
sérþjónusta sem talin er upp í 1. lið III. viðauka í samræmi við
tæknistaðlana sem um ræðir í 24. gr., sé það tæknilega og
fjárhagslega kleift.

2. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu greiða fyrir og hvetja til þess
að veitt sé sú þjónusta og sérþjónusta sem talin er upp í 2. lið III.
viðauka í samræmi við tæknistaðlana sem um ræðir í 24. gr., með
viðskiptasamningum milli fjarskiptafyrirtækja og, ef við á, annarra
aðila sem veita þjónustu eða sérþjónustu, í samræmi við
samkeppnisreglur sáttmálans og eftirspurn frá notendum.
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3. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að ákveðnar séu
dagsetningar fyrir veitingu þeirrar sérþjónustu sem talin er upp í
1. lið III. viðauka, að teknu tilliti til þess hversu þróað netið er,
hver eftirspurn á markaði er og hvernig stöðlunarvinnu miðar, og
að þær séu birtar með þeim hætti sem mælt er fyrir um í 4. gr. Á
sambærilegan hátt skulu þau hvetja til þess að dagsetningar fyrir
þjónustu og sérþjónustu, sem talin er upp í 2. lið III. viðauka,
séu ákveðnar og birtar.

10. gr.

Sérstakur netaðgangur

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að fjarskipta-
fyrirtæki sinni sanngjörnum beiðnum frá öðrum notendum en:

a) þeim sem reka almenna farsímaþjónustu;

b) fjarskiptafyrirtækjum sem veita talsímaþjónustu;

um aðgang að fasta almenna símanetinu á öðrum nettengipunktum
en þeim sem um getur í I. viðauka.

Ef fjarskiptafyrirtæki telur ekki rétt, sem svar við ákveðinni
beiðni, að veita sérstakan netaðgang verður það að leita samþykkis
hjá innlenda eftirlitsyfirvaldinu fyrir því að það takmarki
aðganginn eða synji hans. Notendur sem þetta hefur áhrif á skulu
fá tækifæri til að leggja mál sitt fyrir innlenda eftirlitsyfirvaldið
áður en ákvörðun er tekin.

Ef beiðni um sérstakan netaðgang er hafnað skal gefa notandanum,
sem lagði fram beiðnina, skjóta og rökstudda skýringu á
höfnuninni. Þó skal þetta ákvæði ekki gilda um aðgerðir, sem
gripið er til í samræmi við innlendar reglur um hvernig framfylgja
skuli skilyrðum fyrir leyfisveitingu í samræmi við lög
bandalagsins, né heldur um málarekstur fyrir innlendum
dómstólum.

2. Tæknilegt og viðskiptalegt fyrirkomulag vegna sérstaks
netaðgangs skal vera samningsatriði milli þeirra sem hlut eiga að
máli, með fyrirvara um íhlutun innlenda eftirlitsyfirvaldsins eins
og mælt er fyrir um í 1., 3. og 4. mgr. Í samningnum má kveða á
um að fjarskiptafyrirtækinu verði endurgreiddur kostnaður, meðal
annars við að veita þann netaðgang sem um er beðið. Við slíka
gjaldtöku skal taka fullt tillit til kostnaðarreglnanna sem settar
voru í II. viðauka við tilskipun 90/387/EBE.

3. Innlendum eftirlitsyfirvöldum er heimilt að grípa inn í
hvenær sem er, og ber að gera það ef annar hvor aðilinn fer fram
á það, til að ákveða skilmála án mismununar, sem eru sanngjarnir
og réttmætir gagnvart báðum aðilum og öllum notendum sem
hagfelldastir.

4. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu einnig eiga rétt á að sjá til
þess, öllum notendum í hag, að í samningunum séu skilmálar sem
standast viðmiðin í 3. mgr., að þeir séu gerðir og þeim framfylgt

á skilvirkan og skjótan hátt og að í þeim séu skilmálar um samræmi
við viðeigandi staðla, samræmi við grunnkröfur og/eða um viðhald
gæða heildartengingarinnar.

5. Skilmála, sem innlend eftirlitsyfirvöld ákveða í samræmi
við 4. mgr., skal birta á þann hátt sem mælt er fyrir um í 4. gr.

6. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að fjarskipta-
fyrirtæki fari að jafnræðisreglunni þegar þau nota fasta almenna
símanetið til að veita þjónustu sem aðrir þjónustuveitendur veita
eða geta veitt.

7. Framkvæmdastjórnin skal í samráði við nefndina um frjálsan
netaðgang og í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir
um í 30. gr., fara þess á leit við Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu
(ETSI) að hún semji, þar sem við á, staðla fyrir nýjar gerðir
netaðgangs. Birta skal tilvísanir í slíka staðla í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna í samræmi við 1. mgr. 5. gr. tilskipunar
90/387/EBE.

8. Láta skal innlenda eftirlitsyfirvaldinu í té nákvæmar
upplýsingar um samninga um sérstakan netaðgang, æski það þess.

11. gr.

Samtenging

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að komið sé til
móts við sanngjarnar beiðnir aðilanna, sem taldir eru upp hér á
eftir, um samtengingu við fasta almenna símanetið, einkum til að
tryggja að talsímaþjónusta sé veitt alls staðar í bandalaginu:

a) fjarskiptafyrirtækja sem veita aðgang að föstum almennum
símanetum í öðrum aðildarríkjum og hafa verið tilkynnt í
samræmi við 3. mgr. 26. gr.;

b) þeirra sem reka almenna farsímaþjónustu í sama aðildarríki.

Fjarskiptafyrirtæki getur ekki synjað beiðni um samtengingu nema
innlenda eftirlitsyfirvaldið hafi áður lýst sig samþykkt því.

Málsaðilum er einnig heimilt að semja um að þeir sem reka almenna
farsímaþjónustu í öðrum aðildarríkjum og hafa verið tilkynntir í
samræmi við 3. mgr. 26. gr. geti tengst fasta almenna símanetinu.
Fjarskiptafyrirtæki getur ekki synjað beiðni um samtengingu nema
innlenda eftirlitsyfirvaldið hafi áður lýst sig samþykkt því.

2. Tæknilegt og viðskiptalegt fyrirkomulag vegna samtengingar
skal vera samningsatriði milli þeirra sem hlut eiga að máli, með
fyrirvara um íhlutun innlenda eftirlitsyfirvaldsins eins og mælt er
fyrir um í 3. og 4. mgr 10. gr.

3. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að
fjarskiptafyrirtæki fari að jafnræðisreglunni þegar þau gera
samtengingarsamninga við aðra aðila.
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4. Ef í samtengingarsamningum eru ákvæði um sérstakar bætur
handa fjarskiptafyrirtækinu við aðstæður þar sem aðilum eru
sett ólík rekstrarskilyrði, svo sem verðlagseftirlit eða
skuldbindingar um altæka þjónustu, skulu slík ákvæði um bætur
vera í samræmi við kostnað, án mismununar og rökstudd að fullu,
og þeim skal eingöngu beitt með samþykki innlenda
eftirlitsyfirvaldsins í samræmi við lög bandalagsins.

5. Láta skal innlenda eftirlitsyfirvaldinu í té nákvæmar
upplýsingar um samtengingarsamninga, æski það þess.

12. gr.

Meginreglur um taxta og gagnsæi

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að taxtar fyrir
notkun fasta almenna símanetsins og talsímaþjónustunnar séu í
samræmi við grundvallarreglurnar um gagnsæi og tilkostnað, sem
koma fram í II. viðauka við tilskipun 90/387/EBE, og að þeir
samræmist ákvæðum þessarar greinar.

2. Með fyrirvara um beitingu kostnaðarreglunnar er innlendum
eftirlitsyfirvöldum heimilt að setja fjarskiptafyrirtækjunum
takmarkanir varðandi taxta til að ná markmiðinu um altækan aðgang
að símaþjónustu, að meðtöldum þáttum sem varða skipulag bæja
og sveita.

3. Taxtar fyrir aðgang að fasta almenna símanetinu og notkun
þess skulu vera óháðir því hver tilgangur notenda er með honum,
nema að því marki sem notkunin kallar á ólíka þjónustu eða
sérþjónustu.

4. Taxtar fyrir sérþjónustu umfram tengingar við fasta almenna
símanetið og veitingu talsímaþjónustu skulu samkvæmt lögum
bandalagsins vera í nægilega ríkum mæli sérákveðnir fyrir hverja
þjónustu til að notandi þurfi ekki að greiða fyrir sérþjónustu sem
er óþörf vegna þeirrar þjónustu sem beðið er um.

5. Taxtar skulu að jafnaði fela í sér eftirfarandi einingar, sem
sundurliða skal hverja fyrir sig gagnvart notandanum:

- grunngjald fyrir tengingu við fasta almenna símanetið
og áskrift að talsímaþjónustunni,

- leigugjald sem byggt er á þeirri gerð þjónustu og
sérþjónustu sem notandinn hefur valið,

- notkunargjöld sem meðal annars geta verið háð
álagstímum og tímum með litlu álagi.

Þegar aðrar taxtaeiningar eru notaðar verða þær að vera gagnsæjar
og byggjast á hlutlægum viðmiðunum.

6. Taxta skal birta með þeim hætti sem mælt er fyrir um í 4. gr.

7. Breytingar á taxta skulu ekki koma til framkvæmda fyrr en
að liðnum hæfilegum tilkynningarfresti sem innlenda
eftirlitsyfirvaldið setur.

13. gr.

Meginreglur um rekstrarbókhald

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að þau fjarskiptafyrirtæki
þeirra, sem eru tilkynnt í samræmi við 2. mgr. 26. gr., noti
rekstrarbókhaldskerfi, eigi síðar en 31. desember 1996, sem hentar
til framkvæmdar 12. gr. og að til þess bær aðili, óháður
fyrirtækjunum, fylgist með því að kerfið sé notað. Reglubundið
skal birta yfirlýsingu um að kerfinu sé fylgt.

2. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að lýsing á
rekstrarbókhaldskerfinu, þar sem kostnaðarskipting kemur fram,
sé fáanleg samkvæmt beiðni ásamt reglunum um
kostnaðarskiptingu vegna talsímaþjónustu. Sé þess óskað skulu
innlend eftirlitsyfirvöld senda framkvæmdastjórninni upplýsingar
um rekstrarbókhaldskerfin sem fjarskiptafyrirtækin nota.

3. Eftirfarandi einingar skulu koma fram í kerfinu sem um
getur í 1. mgr., samanber þó síðustu undirgrein þessarar
málsgreinar:

a) kostnaður við talsímaþjónustu skal einkum fela í sér beinan
útlagðan kostnað fjarskiptafyrirtækjanna vegna
uppsetningar, reksturs og viðhalds talsímaþjónustu ásamt
markaðssetningu og reikningsútskrift í tengslum við hana;

b) sameiginlegur kostnaður, með öðrum orðum kostnaður sem
hvorki er hægt að færa beint á talsímaþjónustu né á aðra
starfsemi, og skal honum skipt sem hér segir:

i) sameiginlegum kostnaðarliðum skal, að svo miklu leyti
sem hægt er, skipt á grundvelli beinnar
sundurgreiningar á uppruna kostnaðarliðanna,

ii) þegar beinni sundurgreiningu verður ekki við komið
skal sameiginlegum kostnaðarliðum skipt á grundvelli
óbeinna tengsla við annan kostnaðarlið eða flokk
kostnaðarliða þar sem hægt er að koma við beinni
heimfærslu eða skiptingu. Óbeinu tengslin skulu
grundvölluð á sambærilegri kostnaðarsamsetningu,

iii) þegar hvorki er hægt að koma við beinni né óbeinni
kostnaðarskiptingu skal kostnaðarliðnum skipt á
grundvelli almenns bókhaldslykils sem er reiknaður
út með því að nota hlutfall allra útgjalda er tengjast
beint eða varða talsímaþjónustu sem er veitt á
grundvelli sérstakra réttinda eða einkaréttar annars
vegar og aðra þjónustu hins vegar.
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Heimilt er að nota önnur rekstrarbókhaldskerfi ef þau henta til
framkvæmdar 12. gr. og innlenda eftirlitsyfirvaldið hefur
viðurkennt að þau séu nothæf fyrir fjarskiptafyrirtæki, enda hafi
framkvæmdastjórninni verið tilkynnt fyrirfram um notkun þeirra.

4. Láta skal innlenda eftirlitsyfirvaldinu í té, í trúnaði,
nákvæmar upplýsingar um bókhald, sé þess óskað.

5. Aðildarríkin skulu sjá til þess að fjárhagsreikningar þeirra
fjarskiptafyrirtækja, sem eru tilkynnt í samræmi við 26. gr., séu
samdir, birtir og endurskoðaðir í samræmi við ákvæði landslaga.

14. gr

Afsláttur, fyrirkomulag vegna lítillar notkunar og önnur
sérstök taxtaákvæði

1. Innlendum eftirlitsyfirvöldum er heimilt að samþykkja að
notendum sé boðinn magnafsláttur. Slíkt fyrirkomulag skal vera
háð eftirliti innlendu eftirlitsyfirvaldanna.

2. Innlendum eftirlitsyfirvöldum er heimilt að samþykkja
sérstaka taxta vegna þjónustu sem hefur félagslegt gildi, svo sem
neyðarþjónustu, eða vegna þeirra sem nota þjónustuna lítið eða
tiltekinna þjóðfélagshópa.

3. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að uppbygging
taxta sé með þeim hætti að gert sé ráð fyrir símtölum gegn lægra
gjaldi innan bandalagsins utan álagstíma, að meðtöldum nætur- og
helgartaxta ef við á.

4. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að sérstakir taxtar
fyrir talsímaþjónustu, sem veitt er vegna sérstakra verkefna í
takmarkaðan tíma, séu tilkynntir fyrirfram til viðkomandi innlends
eftirlitsyfirvalds.

15. gr.

Sundurliðaðir reikningar

Undir eftirliti innlendra eftirlitsyfirvalda skulu markmið ákveðin
og birt varðandi upptöku sundurliðaðra reikninga sem notendum
skal boðið upp á sem sérþjónustu, að teknu tilliti til þess hversu
þróað netið er og eftirspurnar á markaðnum.

Með fyrirvara um næstu málsgrein og þá nákvæmni, sem
viðeigandi löggjöf um vernd persónuupplýsinga og einkalífs leyfir,
skal samsetning álagðra gjalda koma fram á sundurliðaða
reikningnum.

Símtöl sem eru A-notanda að kostnaðarlausu, meðal annars símtöl
við hjálparlínur, skulu ekki koma fram á sundurliðuðum reikningi
A-notanda.

Innan þessa ramma má bjóða notendum mismikla sundurliðun
gegn sanngjörnu gjaldi.

16. gr.

Símaskrárþjónusta

Með fyrirvara um viðeigandi löggjöf um vernd persónuupplýsinga
og einkalífs skulu innlend eftirlitsyfirvöld sjá til þess að:

a) notendur fái aðgang að reglulega uppfærðum skrám yfir
áskrifendur talsímaþjónustunnar annaðhvort á prentuðu eða
tölvutæku formi;

b) notendur hafi frjálst val um það hvort þeir eru í skrám sem
eru almennt fáanlegar;

c) fjarskiptafyrirtæki veiti, sé um það beðið, almennar
símaskrárupplýsingar vegna talsímaþjónustunnar með
birtum skilmálum sem eru réttlátir, sanngjarnir og án
mismununar.

17. gr.

Almennir símasjálfsalar

Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að almennir símasjálfsalar
séu nógu margir og nógu útbreiddir til að sinna eðlilegum þörfum
notenda og að hægt sé að hringja neyðarsímtöl úr slíkum símum.
Upphringingar í samevrópska neyðarnúmerið, sem um getur í
ákvörðun 91/396/EBE, skulu vera ókeypis.

18. gr.

Fyrirframgreidd símakort

1. Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að Fjarskipta-
staðlastofnun Evrópu (ETSI) og/eða Staðlasamtök
Evrópu/Rafstaðlasamtök Evrópu (CEN/CENELEC) semji staðla
um samhæft fyrirframgreitt símakort sem nota megi í símasjálfsala
í öllum aðildarríkjum og staðla um netskilfleti sem þessu tengjast,
til að gera notendum kleift að nota fyrirframgreidd símakort frá
einu aðildarríki í öðrum aðildarríkjum. Birta skal tilvísun í þessa
staðla og staðla sem þessu tengjast í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna.

2. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu stuðla að því að smám saman
séu teknir í notkun almennir símasjálfsalar sem uppfylla
fyrrnefnda staðla.

19. gr.

Sérstök skilyrði vegna fatlaðra og fólks með sérþarfir

Innlendum eftirlitsyfirvöldum er heimilt að setja sérstök skilyrði
til að aðstoða fatlaða notendur og fólk með sérþarfir við að nýta
sér talsímaþjónustuna.
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20. gr.

Forskriftir vegna netaðgangs, að meðtöldum tenglinum

1. Ef við á, skal framkvæmdastjórnin, í samráði við nefndina
um frjálsan netaðgang og í samræmi við málsmeðferðina sem
mælt er fyrir um í 30. gr., fara þess á leit við Fjarskiptastaðlastofnun
Evrópu að hún semji staðla um nýjar gerðir samhæfðs netaðgangs
í samræmi við viðmiðunarrammann sem settur er fram í 2. lið II.
viðauka við tilskipun 90/387/EBE. Birta skal tilvísanir í þessa
staðla í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

2. Þar sem notendum er veitt talsímaþjónusta í ISDN-samneti
um S/T-viðmiðunarpunktinn skulu innlend eftirlitsyfirvöld sjá
til þess að nýir nettengipunktar séu í samræmi við viðeigandi
forskriftir um efnislega skilfleti eftir að tilskipun þessi kemur til
framkvæmda, einkum forskriftir um tengla, sem vísað er til í
staðlaskránni sem birt er í Stjórnartíðindum Evrópu-
bandalaganna.

21. gr.

Númeraúthlutun

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að innlenda eftirlitsyfirvaldið
annist eftirlit með innlendum númeraáætlunum til að tryggja
réttmæta samkeppni. Einkum skal þess gætt að aðferðir við
úthlutun einstakra númera og númeraraða séu gagnsæjar, réttlátar
og skjótvirkar, auk þess sem úthlutunin sjálf skal vera hlutlæg,
gagnsæ og án mismununar.

2. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að birtir séu helstu
þættir úthlutunarkerfis fyrir símanúmer innanlands svo og allar
viðbætur og breytingar sem síðar kunna að verða gerðar á þeim,
án annarra fyrirvara en þeirra sem lúta að takmörkunum vegna
þjóðaröryggis.

3. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu hvetja til viðeigandi notkunar
samevrópskra kerfa við númeraúthlutun sem kunna að vera fyrir
hendi fyrir veitingu sérþjónustunnar sem um getur í 2. lið III.
viðauka.

22. gr.

Aðgangs- og notkunkunarskilyrði ásamt grunnkröfum

1. Aðildarríkin skulu sjá til þess að skilyrði, sem takmarka
aðgang að föstum almennum símanetum eða talsímaþjónustu eða
notkun þeirra, séu aðeins byggð á þeim forsendum sem fjallað er
um í 3., 4. og 5. mgr. og séu með fyrirvara um samþykki innlendra
eftirlitsyfirvalda.

2. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu mæla fyrir um aðferðir sem
gera þeim kleift að ákvarða, í hverju einstöku tilviki og á eins
skömmum tíma og hægt er, hvort heimila skuli fjarskipta-
fyrirtækjunum eða ekki að grípa til ráðstafana eins og að neita að

bjóða aðgang að fasta almenna símanetinu, hætta að bjóða
talsímaþjónustu eða draga úr henni á þeim forsendum að grunur
leiki á um að notendur hafi ekki uppfyllt notkunarskilyrðin. Með
þessum aðferðum má einnig gera ráð fyrir þeim möguleika að
innlenda eftirlitsyfirvaldið heimili fyrirfram tilteknar ráðstafanir
þegar um nánar tiltekin brot á notkunarskilyrðum er að ræða.

Innlenda eftirlitsyfirvaldið skal tryggja að með þessum aðferðum
sé gert ráð fyrir gagnsæju ákvarðanatökuferli þar sem tilhlýðilegt
tillit er tekið til réttinda aðila. Ákvörðunin skal tekin eftir að báðir
aðilar hafa fengið tækifæri til að gera grein fyrir máli sínu.
Ákvörðunin skal ígrunduð og tilkynnt aðilum innan viku frá því
að hún er samþykkt.

Birta skal yfirlit yfir þessar aðferðir með þeim hætti sem mælt er
fyrir um í 4. gr.

Þetta ákvæði hefur ekki áhrif á rétt hlutaðeigandi aðila til að leita
til dómstóla.

3. Hverjar þær hömlur, sem notendum eru settar á grundvelli
sérstakra réttinda eða einkaréttar á talsímaþjónustu, skulu vera í
formi reglugerða og birtar í samræmi við ákvæði 4. gr.

4. Skilyrði fyrir tengingu notendabúnaðar við fasta almenna
símanetið skulu vera í samræmi við tilskipun 91/263/EBE og birt
í samræmi við 4. gr. þessarar tilskipunar.

Með fyrirvara um ákvæði tilskipunar 91/263/EBE skulu innlend
eftirlitsyfirvöld sjá til þess, ef um það er að ræða að notendabúnaður
uppfylli ekki eða uppfylli ekki lengur skilyrði fyrir samþykki
eða er þannig bilaður að það hafi neikvæð áhrif á heildarvirkni
netsins, eða að fólki stafi líkamleg hætta af honum, að eftirfarandi
málsmeðferð sé fylgt:

- fjarskiptafyrirtæki getur rofið þjónustu þar til búið er að
aftengja notendabúnaðinn frá nettengipunktinum,

- fjarskiptafyrirtækið skal tilkynna notandanum þegar í stað
um að þjónustu sé hætt og ástæður þess,

- þjónustu skal hefja aftur jafnskjótt og notandinn hefur gengið
úr skugga um að búið sé að aftengja notendabúnaðinn, sem
ekki uppfyllir skilyrðin, frá nettengipunktinum.

5. Ef aðgangur að fasta almenna símanetinu eða notkun þess er
takmörkuð á grundvelli grunnkrafna skulu innlend eftirlitsyfirvöld
sjá til þess að í viðkomandi ákvæðum landslaga komi fram á
hverjum grunnkrafnanna í a- til d-lið hér á eftir takmarkanirnar eru
byggðar.

Birta skal takmarkanir á grundvelli grunnkrafna með þeim hætti
sem mælt er fyrir um í 4. gr.

Setja skal með reglugerðum þær takmarkanir sem byggja á
grunnkröfum.
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Með fyrirvara um 5. mgr. 3. gr. og 3. mgr. 5. gr. í tilskipun 90/387/
EBE skulu grunnkröfurnar, sem eru tilgreindar í 2. mgr. 3. gr.
þeirrar tilskipunar, gilda um fasta almenna símanetið og
talsímaþjónustuna samkvæmt eftirfarandi:

a) Rekstraröryggi netsins

Ekki skal takmarka aðgang að fasta almenna símanetinu né
notkun þess vegna rekstraröryggis netsins nema í
neyðartilvikum, en þá getur fjarskiptafyrirtæki gert
eftirfarandi ráðstafanir til að tryggja rekstraröryggi netsins:

- rofið þjónustuna,

- takmarkað framboð á þjónustu,

- lokað fyrir aðgang nýrra notenda að netinu og
þjónustunni.

Neyðartilvik merkir í þessu sambandi stórfellt hrun netsins
eða óvenjulegt dæmi um óviðráðanlegar aðstæður (force
majeure), eins og aftakaveður, flóð, eldingar eða eldsvoða,
aðgerðir á vinnumarkaði eða verkbann, stríð,
hernaðaraðgerðir eða óeirðir. Í neyðartilvikum skal
fjarskiptafyrirtækið neyta allra úrræða til að tryggja að
þjónustan nái til allra notenda.

Innlend eftirlitsyfirvöld skulu tryggja að fjarskiptafyrirtæki
hafi yfir að ráða aðferðum sem koma tilkynningum þegar í
stað til notenda og innlendra eftirlitsyfirvalda um upphaf
og lok neyðarástandsins sem og um eðli og umfang
tímabundinna takmarkana á þjónustunni.

b) Heildarvirkni netsins haldið gangandi

Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að takmörkunum
á aðgangi að fasta almenna símanetinu og notkun til að
viðhalda heildarvirkni netsins, meðal annars til að vernda
netbúnað, hugbúnað eða geymd gögn, sé haldið í því lágmarki
sem þarf til að netið starfi eðlilega. Takmarkanir skulu
byggðar á viðmiðunum sem eru birtar og hlutlægar og þeim
skal beitt án mismununar.

c) Rekstrarsamhæfi þjónustugreina

Þegar notendabúnaður hefur verið samþykktur og er notaður
í samræmi við tilskipun 91/263/EBE skal ekki setja frekari
takmarkanir á notkun hans vegna rekstrarsamhæfis
þjónustugreina.

Ef innlend eftirlitsyfirvöld setja skilyrði um rekstrarsamhæfi
þjónustugreina í samningum, sem varða samtengingu
almennra neta eða sérstakan netaðgang, skal birta skilyrðin
með þeim hætti sem mælt er fyrir um í 4. gr.

d) Verndun gagna

Hvað varðar verndun gagna er aðildarríkjunum heimilt að
takmarka aðgang að fasta almenna símanetinu og notkun til
þess að vernda gögn þess eftir því sem þurfa þykir til að
tryggja að farið sé að viðeigandi ákvæðum um verndun gagna,
þar með talið vernd persónuupplýsinga, leyndra
upplýsinga, sem eru sendar eða geymdar, sem og verndun
einkalífsins samkvæmt lögum bandalagsins.

6. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að fjarskipta-
fyrirtæki tilkynni notendum fyrirfram og með viðeigandi hætti,
eftir því sem við á, um tímabil þegar aðgangur að fasta almenna
símanetinu kann að vera takmarkaður eða lokaður vegna
fyrirhugaðra viðhaldsaðgerða.

23. gr.

Ógreiddir reikningar

Aðildarríkin skulu heimila tilgreindar ráðstafanir vegna ógreiddra
reikninga og hlés á þjónustu eða aftengingu sem af vanskilunum
kann að stafa, og skulu þær birtar með þeim hætti sem mælt er
fyrir um í 4. gr. Þessar ráðstafanir skulu tryggja að hlé á þjónustu
eigi aðeins við um þá þjónustu sem um ræðir, sé það tæknilega
mögulegt, og að notandinn sé fyrirfram varaður við.

24. gr.

Tæknistaðlar

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu hvetja til þess að þjónusta
sé veitt samkvæmt eftirtöldum stöðlum:

- stöðlum sem birtir eru í Stjórnartíðindum Evrópubanda-
laganna, í samræmi við 1. mgr. 5. gr. tilskipunar
90/387/EBE,

eða, ef ekki er um slíka staðla að ræða,

- Evrópustöðlum sem Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu
(ETSI) eða Staðlasamtök Evrópu (CEN)/Rafstaðlasamtök
Evrópu (CENELEC) hafa samþykkt,

eða, ef ekki er um slíka staðla að ræða,

- alþjóðlegum stöðlum eða tilmælum sem Alþjóðafjarskipta-
sambandið (ITU), Alþjóðlegu staðlasamtökin (ISO) eða
Alþjóðlega raftækniráðið (IEC) hafa samþykkt,

eða, ef ekki er um slíka staðla að ræða,

- innlendum stöðlum eða forskriftum,

samanber þó tilvísanir í Evrópustaðla sem heimilt er að lögbinda
samkvæmt 3. mgr. 5. gr. tilskipunar 90/387/EBE.
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2. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu sjá til þess að fjarskipta-
fyrirtæki veiti þeim notendum, sem þess óska, upplýsingar um
staðla eða forskriftir, að meðtöldum þeim Evrópustöðlum og/eða
alþjóðlegu stöðlum sem komið er í framkvæmd með innlendum
stöðlum og þjónustan og sérþjónustan, sem um ræðir í þessari
tilskipun, er veitt í samræmi við.

25. gr.

Ákvæði um samleitni alls staðar í bandalaginu

1. Framkvæmdastjórnin kannar, á grundvelli skýrslnanna sem
innlendu eftirlitsyfirvöldin leggja fram samkvæmt 5. mgr. 26. gr.
og upplýsinganna sem birtar eru samkvæmt 4. gr., hvernig miðar
að ná fram samleitni markmiða og koma á sameiginlegri þjónustu
og sérþjónustu innan bandalagsins.

2. Ef uppfylling krafnanna í 5., 9. eða 15. gr. virðist ekki nægja
til að tryggja á vettvangi bandalagsins að notendum sé veitt
samhæfð þjónusta og sérþjónusta er heimilt að ákveða samhæfð
stefnumið og fresti í samræmi við málsmeðferðina í 31. gr.

Í málsmeðferðinni, sem framkvæmdastjórnin hefur frumkvæði
að, skal tekið fullt tillit til þess hversu þróað netið er og
eftirspurnar á mörkuðum hvers aðildarríkis um sig.

3. Ef ekki er unnt að ná viðskiptasamningum milli fjarskipta-
fyrirtækja er heimilt að gera tillögur um skilyrði sem nauðsynleg
eru til að ná því að veita öllum notendum samhæfða sérþjónustu,
einkum að því er varðar þá sérþjónustu sem krefst samvinnu um
allt bandalagið og um ræðir í 2. mgr. 9. gr.

Í tillögunum skal tekið fullt tillit til þess hversu þróað netið er,
ólíkrar uppbyggingar og eftirspurnar á mörkuðum bandalagsins.

26. gr.

Tilkynningar og skýrslugerð

1. Aðildarríkin skulu eigi síðar en 13. desember 1996 tilkynna
framkvæmdastjórninni hvaða eftirlitsyfirvald þau hafa tilnefnt.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þau
fjarskiptafyrirtæki sem þessi tilskipun gildir um, einkum til að
tryggja að veittur sé netaðgangur og þjónusta í samræmi við ákvæði
3. gr.

Aðildarríkjum, sem hafa afnumið einkarétt á talsímaþjónustu, er
heimilt, án þess að það hafi áhrif á beitingu ráðstafana vegna
frjáls aðgangs að netum í framtíðinni, að beita ákvæðum þessarar
tilskipunar gagnvart stofnunum sem skilgreindar eru á grundvelli
umtalsverðrar markaðshlutdeildar eða yfirburðastöðu á því sviði
sem þær hafa rekstrarleyfi á, þannig að tryggt sé að alls staðar á
yfirráðasvæði þeirra sé ein stofnun hið minnsta sem ákvæði
þessarar tilskipunar gilda um.

Aðildarríkjum er heimilt að sjá til þess að fjarskiptafyrirtækjum
sé skylt að veita nauðsynlegar upplýsingar til að ákvarða hvort
ákvæðum þessarar tilskipunar er beitt.

3. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu tilkynna
framkvæmdastjórninni um þau fjarskiptafyrirtæki á
yfirráðasvæði þeirra sem hafa heimild til að samtengja föst net
sín beint netum fjarskiptafyrirtækja í öðrum aðildarríkjum í þeim
tilgangi að veita talsímaþjónustu.

Innlend eftirlitsyfirvöld skulu tilkynna framkvæmdastjórninni
um þá sem reka almenna farsímaþjónustu á yfirráðasvæði þeirra
og hafa heimild til að samtengja föst net sín beint netum
fjarskiptafyrirtækja í öðrum aðildarríkjum í þeim tilgangi að veita
talsímaþjónustu.

4. Framkvæmdastjórnin skal birta nöfn þeirra aðila sem um
getur í 2. og 3. mgr. í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

5. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu einu sinni á hverju almanaksári
leggja fyrir framkvæmdastjórnina skýrslu, hvert á sínu
ábyrgðarsviði, um það hvernig miðað hefur í átt að þeim
stefnumiðum sem þau hafa samþykkt samkvæmt 5., 9. og 15. gr.

Ársskýrslan skal send framkvæmdastjórninni innan fimm mánaða
frá árslokum.

6. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu halda til haga nákvæmum
upplýsingum um einstök mál sem komið hafa fyrir þau, nema
þau mál sem 23. gr. nær til, þar sem aðgangur að almenna
símanetinu eða talsímaþjónustunni eða notkun netsins eða
þjónustunnar hefur verið takmörkuð eða henni hætt, einnig um
ráðstafanirnar sem gripið er til og rökstuðninginn fyrir þeim, og
senda framkvæmdastjórninni þessar upplýsingar fari hún fram á
það.

Þó skal þetta ákvæði ekki gilda um aðgerðir sem gripið er til
samkvæmt innlendu fyrirkomulagi til að fylgja eftir skilyrðum
fyrir leyfisveitingu í samræmi við lög bandalagsins, né heldur um
málarekstur fyrir innlendum dómstólum.

27. gr.

Sáttameðferð og lausn deilumála innanlands

Með fyrirvara um:

a) aðgerðir sem framkvæmdastjórnin eða aðildarríki getur gripið
til samkvæmt sáttmálanum;

b) réttindi þess sem gripið hefur til málsmeðferðarinnar í 3. og
4. mgr., hlutaðeigandi fjarskiptafyrirtækis eða annarra aðila
samkvæmt gildandi landslögum, nema þeir geri samning um
lausn deilumála sín á milli;
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c) ákvæði þessarar tilskipunar um að innlendum eftirlitsyfir-

völdum sé heimilt að ákveða skilmála samninga milli
fjarskiptafyrirtækja og notenda,

skal notandinn eiga völ á eftirfarandi málsmeðferð:

1) Aðildarríkin skulu sjá til þess að allir aðilar, að meðtöldum
notendum, þjónustuveitendum, neytendum og öðrum
fjarskiptafyrirtækjum sem eiga í óútkljáðum deilumálum
við fjarskiptafyrirtæki vegna meints brots á ákvæðum
þessarar tilskipunar, eigi rétt á að leita til innlenda
eftirlitsyfirvaldsins eða annars óháðs aðila. Koma skal á
aðgengilegum og almennt ódýrum aðferðum í hverju ríki um
sig til að leysa slík deilumál á réttlátan, gagnsæjan og
fljótlegan hátt. Þessar aðferðir skulu einnig gilda þegar
notendur deila við fjarskiptafyrirtæki vegna símreikninga.

2) Ef deilumálið tengist fjarskiptafyrirtækjum í fleiri en einu
aðildarríki er notanda eða fjarskiptafyrirtæki heimilt að grípa
til sáttameðferðarinnar sem kveðið er á um í 3. og 4. mgr.
með skriflegri tilkynningu til innlenda eftirlitsyfirvaldsins
og framkvæmdastjórnarinnar. Aðildarríkin geta einnig
heimilað innlendum eftirlitsyfirvöldum sínum að grípa til
sáttameðferðarinnar.

3) Komist innlendu eftirlitsyfirvöldin eða framkvæmdastjórnin
að þeirri niðurstöðu að ástæða sé til frekari rannsóknar á
máli, sem tilkynnt er um samkvæmt 2. mgr., geta þau vísað
málinu til formanns nefndarinnar um frjálsan netaðgang.

4) Við þær aðstæður sem um getur í 3. mgr. skal formaður
nefndarinnar um frjálsan netaðgang setja af stað
málsmeðferðina sem lýst er hér á eftir, sé hann sannfærður
um að allt hafi verið reynt innanlands sem ætlast má til:

a) formaður nefndarinnar um frjálsan netaðgang kallar
eins fljótt og auðið er saman starfshóp sem í eru
minnst tveir nefndarmenn úr nefndinni um frjálsan
netaðgang og einn fulltrúi hlutaðeigandi innlendra
eftirlitsyfirvalda, ásamt formanni nefndarinnar um
frjálsan netaðgang eða öðrum embættismanni
framkvæmdastjórnarinnar sem hann tilnefnir. Fulltrúi
framkvæmdastjórnarinnar skal gegna formennsku í
starfshópnum og skal hópurinn að öðru jöfnu funda
innan tíu daga frá því hann er kallaður saman. Formanni
starfshópsins er heimilt að ákveða, að fenginni tillögu
einhvers í starfshópnum, að bjóða mest tveimur
einstaklingum að auki að vera hópnum til ráðgjafar
sem sérfræðingar;

b) starfshópurinn skal gefa aðilanum sem gripið hefur til
þessarar málsmeðferðar, innlendum eftirlitsyfir-
völdum hlutaðeigandi aðildarríkja og hlutaðeigandi
fjarskiptafyrirtækjum tækifæri til að setja fram
skoðanir sínar munnlega eða skriflega;

c) starfshópurinn skal leitast við að ná samkomulagi milli
deiluaðila innan þriggja mánaða frá móttöku
tilkynningarinnar sem um getur í 2. mgr. Formaður
nefndarinnar um frjálsan netaðgang skal tilkynna
nefndinni um niðurstöður málsmeðferðarinnar svo hún
geti komið skoðunum sínum að.

5) Sá aðili, sem grípur til þessarar málsmeðferðar, skal sjálfur
bera kostnað af þátttökunni.

28. gr.

Frestun á ákveðnum skuldbindingum

1. Ef aðildarríki er ófært, eða sér fram á að verða ófært, um að
uppfylla ákvæði 12. og 13. gr. skal það tilkynna
framkvæmdastjórninni um ástæður þess.

2. Einungis er hægt að samþykkja frestun á því að staðið sé
við skuldbindingar samkvæmt 12. eða 13. gr. í þeim tilvikum þar
sem hlutaðeigandi aðildarríki geta sýnt fram á að það legði
óhóflegar byrðar á fjarskiptafyrirtæki í því aðildarríki.

3. Aðildarríkið skal tilkynna framkvæmdastjórninni innan
hvaða tímamarka hægt er að uppfylla kröfurnar og til hvaða
ráðstafana það hyggst grípa til að virða frestinn.

4. Þegar framkvæmdastjórnin fær tilkynningu samkvæmt 1.
mgr. skal hún upplýsa aðildarríkið hvort hún álítur að sérstakar
aðstæður í aðildarríkinu réttlæti að það fái frestun, á grundvelli
viðmiðananna í 2. mgr., til að koma ákvæðum 12. eða 13. gr. til
framkvæmda og hve lengi megi réttlæta slíka frestun.

29. gr.

Tæknileg aðlögun

Breytingar, sem gera þarf á 2. lið I. viðauka og II. og III. viðauka
til að laga þá að tækniframförum eða að breytingum á eftirspurn
á mörkuðum, skal ákvarða í samræmi við málsmeðferðina í 31. gr.
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30. gr.

Málsmeðferð með ráðgjafarnefnd

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar sem
komið var á fót með 1. mgr. 9. gr. tilskipunar 90/387/EBE.

Nefndin skal einkum hafa samráð við fulltrúa fjarskiptafyrirtækja,
notendur, neytendur, framleiðendur og þjónustuveitendur.

2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög
að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti sínu
á drögunum fyrir þau tímamörk sem formaðurinn setur eftir því
hversu brýnt málið er, með atkvæðagreiðslu ef þörf krefur.

Álitið skal skráð í fundargerð; þar að auki hefur hvert aðildarríki
rétt á að láta bóka afstöðu sína í fundargerðina.

Framkvæmdastjórnin skal taka ýtrasta tillit til álits nefndarinnar.
Henni ber að greina nefndinni frá því með hvaða hætti álit hennar
var haft til hliðsjónar.

31. gr.

Málsmeðferð í stjórnsýslunefnd

1. Þrátt fyrir ákvæði 30. gr. skal eftirfarandi málsmeðferð gilda
að því er varðar þau atriði sem um ræðir í 25. og 29. gr.

2. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög
að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti sínu
á drögunum fyrir þau tímamörk sem formaðurinn setur eftir því
hversu brýnt málið er. Álitið skal samþykkt með þeim meirihluta
sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 148. gr. sáttmálans þegar um er að
ræða ákvarðanir sem ráðið á að samþykkja samkvæmt tillögu
framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna í
nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. Formaðurinn
greiðir ekki atkvæði.

3. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja fyrirhugaðar
ráðstafanir séu þær í samræmi við álit nefndarinnar.

4. Séu fyrirhugaðar ráðstafanir ekki í samræmi við álit
nefndarinnar, eða skili nefndin ekki áliti, ber framkvæmda-
stjórninni án tafar að leggja tillögu fyrir ráðið um ráðstafanir sem
gera skal. Ráðið tekur ákvörðun með auknum meirihluta.

Hafi ráðið ekki aðhafst innan þriggja mánaða frá því að tillagan
var lögð fyrir það skal framkvæmdastjórnin samþykkja
fyrirhugaðar ráðstafanir.

32. gr.

Endurskoðun

1. Evrópuþingið og ráðið skulu eigi síðar en 1. janúar 1998
taka ákvörðun um endurskoðun þessarar tilskipunar til að laga
hana að kröfum um afnám hafta á mörkuðum, að fenginni tillögu
sem framkvæmdastjórnin skal leggja fyrir með góðum fyrirvara.

2. Framkvæmdastjórnin skal kanna hvernig til tekst með
framkvæmd þessarar tilskipunar og leggja skýrslu um málið fyrir
Evrópuþingið og ráðið, í fyrsta sinn eigi síðar en 13. desember
1998. Skýrslan skal meðal annars byggja á upplýsingum sem
aðildarríkin veita framkvæmdastjórninni og nefndinni um frjálsan
netaðagang. Ef með þarf má gera tillögu um frekari ráðstafanir í
skýrslunni til að stuðla enn betur að því að markmið
tilskipunarinnar náist.

33. gr.

Framkvæmd

1. Aðildarríkin skulu grípa til nauðsynlegra ráðstafana til að
fara að þessari tilskipun fyrir 13. desember 1996. Þau skulu
þegar í stað tilkynna framkvæmdastjórninni um þær.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun
í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau verða birt
opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu
ákvæði úr landslögum sem þau hafa samþykkt eða verða
samþykkt um málefni sem tilskipun þessi nær til.
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34. gr.

Gildistaka

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

Fyrir hönd Evrópuþingsins,

K. HÄNSCH

forseti

Fyrir hönd ráðsins,

J. L. DICENTA BALLESTER

forseti.

35. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 13. desember 1995.
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I. VIÐAUKI

EFNISATRIÐASKRÁ UPPLÝSINGA SEM BIRTA SKAL Í SAMRÆMI VIÐ 4. GR.

1. Nafn og heimilisfang fjarskiptafyrirtækis/-fyrirtækja

þ.e. nafn og heimilisfang höfuðstöðva fjarskiptafyrirtækisins/-fyrirtækjanna sem veitir/veita aðgang
að föstum almennum símanetum og/eða talsímaþjónustu.

2. Framboð fjarskiptaþjónustu

2.1. Gerðir tenginga við fasta almenna símanetið

Krafist er tæknilegra einkenna skilflata á venjulegum nettengipunkum, að meðtöldum tilvísunum í
innlenda og/eða alþjóðlega staðla eða tilmæli, þar sem við á, í samræmi við 24. gr.:

- vegna hliðrænna og/eða stafrænna neta:

a) einlínuskilflötur;

b) marglínuskilflötur;

c) skilflötur fyrir beina innhringingu (DDI);

d) aðrir algengir skilfletir,

- vegna ISDN-samneta:

a) forskrift vegna skilflata fyrir grunntengingu og frumtengingu við S/T-viðmiðunarpunktana,
að meðtalinni merkjakenniskrá;

b) nákvæmar upplýsingar um burðarþjónustu sem flutt getur talsímaþjónustu;

c) aðrir algengir skilfletir,

- og allir aðrir algengir skilfletir.

Auk upplýsinganna hér að ofan, sem birta skal reglulega með þeim hætti sem mælt er fyrir um
í 4. gr., skulu fjarskiptafyrirtæki veita seljendum notendabúnaðar upplýsingar um sérstaka
eiginleika netsins sem kunna að hafa áhrif á eðlilega starfsemi samþykkts endabúnaðar, án
óþarfa tafar.

2.2. Framboð símaþjónustu

Lýsing á grundvallaratriðum talsímaþjónustunnar sem í boði er, þar sem fram kemur hvað er
innifalið í áskriftargjaldi og leigugjaldi (t.d. þjónusta talsímavarða, símaskrár, viðhald).

Lýsing á aukasérþjónustu og aukabúnaði talsímaþjónustunnar sem eru verðlögð án tengsla við
grunnframboðið, að meðtöldum, eftir því sem við á, viðeigandi tæknistöðlum eða forskriftum sem
þau samrýmast, í samræmi við ákvæði 24. gr.

2.3. Taxtar

fyrir aðgang, notkun og viðhald og nákvæmar upplýsingar um afsláttarkerfi sem kunna að vera í
boði.
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2.4. Stefna varðandi bætur/endurgreiðslu

að meðtöldum einstökum atriðum bóta- eða endurgreiðslukerfa sem kunna að vera í boði.

2.5. Tegundir viðhaldsþjónustu sem í boði eru

2.6. Pöntunaraðferð

að meðtöldum upplýsingum um til hvaða deildar fjarskiptafyrirtækisins skal snúa sér.

2.7. Staðlaðir samningsskilmálar

að meðtöldum lágmarkssamningstíma, ef einhver er.

3. Skilyrði fyrir leyfisveitingu

Hér skal vera skilmerkileg lýsing á öllum skilyrðum fyrir leyfisveitingu sem hafa áhrif á notendur,
að meðtöldum þjónustuveitendum, þ.e. að minnsta kosti:

- upplýsingar um eðli skilyrðanna fyrir leyfisveitingu, einkum hvort krafist er skráningar og/eða
heimildar í hverju tilviki eða hvort leyfið er almenns eðlis og krefst ekki skráningar eða
heimildar í hverju tilviki,

- gildistími viðeigandi leyfa eða heimilda,

- skrá yfir öll skjöl sem innihalda viðeigandi skilyrði sem aðildarríkið setur fyrir leyfisveitingu.

4. Skilyrði fyrir tengingu notendabúnaðar

Hér skal vera nákvæmt yfirlit yfir þær kröfur sem innlenda eftirlitsyfirvaldið gerir til notendabúnaðar
í samræmi við ákvæði tilskipunar 91/263/EBE, að meðtöldum skilyrðum um tengingar á athafnasvæði
viðskiptamanns og staðsetningu nettengipunkts, ef við á.

5. Takmarkanir á aðgangi og notkun

Hér skulu koma fram allar takmarkanir á aðgangi og notkun sem kunna að vera settar í samræmi við
kröfurnar í 22. gr.

6. Færibreytur um afköst og gæði þjónustu

Skilgreiningar, mæliaðferðir, stefnumið og tölur um þau afköst sem nást, í samræmi við kröfurnar í
5. gr.

7. Stefnumið vegna upptöku nýrrar þjónustu, möguleika, sérþjónustu og taxta

Birta skal taxta í samræmi við kröfurnar í 9. og 15. gr.

8. Skilyrði fyrir sérstökum aðgangi að netum

Hér skulu koma fram skilyrði fyrir sérstökum aðgangi að netum sem innlend eftirlitsyfirvöld setja
í samræmi við 5. mgr. 10. gr.

9. Að fá lýsingu á rekstrarbókhaldskerfinu

Heimilisfangið sem skal snúa sér til til að fá lýsingu á rekstrarbókhaldskerfinu í samræmi við
kröfurnar í 13. gr.
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10. Helstu þættir innlenda úthlutunarkerfisins

Í samræmi við kröfurnar í 21. gr.

11. Skilyrði fyrir notkun upplýsinga í símaskrá

Í samræmi við c-lið 16. gr.

12. Sáttameðferð og lausn deilumála

Hér skulu vera leiðbeiningar fyrir notendur um þær leiðir sem þeim standa opnar varðandi
sáttameðferð og lausn deilumála við fjarskiptafyrirtæki, samkvæmt málsmeðferðinni sem lýst er í
27. gr. Hér skal einnig vera yfirlit yfir þær aðferðir við lausn deilumála sem um getur í 2. mgr. 22. gr.

13. Málsmeðferð vegna ógreiddra reikninga

Í samræmi við kröfurnar í 23. gr.
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II. VIÐAUKI

AFGREIÐSLUFRESTUR OG VÍSBENDINGAR UM GÆÐI ÞJÓNUSTU Í SAMRÆMI VIÐ
KRÖFURNAR Í 5. GR.

Í skránni hér á eftir eru tilgreind svið þar sem krafist er vísbendinga um gæði þjónustu vegna
fjarskiptafyrirtækja sem tilkynnt eru í samræmi við 2. mgr. 26. gr.:

- afgreiðslufrestur upphaflegrar nettengingar,

- bilanatíðni á tengingu,

- biðtími eftir viðgerð,

- villutíðni í upphringingum,

- bið eftir sóni,

- bið eftir upphringingu,

- tölur um gæði flutnings,

- viðbragðstími þjónustu talsímavarða,

- hlutfall nothæfra mynt- og kortasímasjálfsala,

- nákvæmni reikninga.
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III. VIÐAUKI

VEITING AÐGANGS AÐ HÁÞRÓAÐRI SÉRÞJÓNUSTU Í SAMRÆMI VIÐ 9. GR.

1. Skrá yfir sérþjónustu sem um getur í 1. mgr. 9. gr.:

a) Notkun tvítóna-margtíðnisíma (DTMF)

Nota má tvítóna-margtíðnisíma í fasta almenna símanetinu til að senda merki til símstöðvar
með tónunum sem skilgreindir eru í tilmælum ITU-T Q.23 og nota má sömu tóna til að senda
merki milli enda tengingarinnar um netið, jafnt innan aðildarríkis sem milli aðildarríkja.

b) Bein innhringing (eða sambærileg sérþjónusta)

Unnt er að hringja beint í notendur sjálfvirkra auka-einkastöðva (PBX) eða sambærilegra
einkakerfa úr fasta almenna símanetinu án íhlutunar þess sem sér um sjálfvirku auka-
einkastöðina.

c) Framsending símtals

Upphringingar eru sendar á annan viðtökustað í sama aðildarríki eða öðru (þ.e. ef ekki er
svarað, ef er á tali eða skilyrðislaust).

Veita skal þessa sérþjónustu í samræmi við viðeigandi löggjöf um verndun gagna og einkalífs.

d) Birting innhrinignúmers

B-notandi sér númer A-notanda áður en símtalið hefst.

Veita skal þessa sérþjónustu í samræmi við viðeigandi löggjöf um verndun gagna og einkalífs.

2. Skrá yfir þjónustu og sérþjónustu sem um getur í 2. mgr. 9. gr.:

a) Aðgangur að grænum númerum/frínúmerum alls staðar í bandalaginu

Upphringiþjónusta, ýmist kölluð græn númer, frínúmer, 0800-númer o.s.frv., þar sem A-
notandi greiðir ekkert fyrir símtalið eða aðeins hluta heildarverðsins.

b) Símaklefareikningsfærsla um allt bandalagið

Gjöld fyrir notkun þjónustunnar sem notuð er um net fjarskiptafyrirtækis eru sameinuð
gjöldum fyrir sjálft símtalið.

c) Umflutningsþjónusta um allt bandalagið

Flutningur símtals, sem þegar er hafið, til þriðja aðila í sama aðildarríki eða öðru.

d) Sjálfvirk svargreiðsluþjónusta um allt bandalagið vegna símtala sem bæði eru hafin og tekið
við innan bandalagsins

Áður en tengingu er komið á samþykkir B-notandi að greiða fyrir símtalið, að beiðni A-
notanda.

e) Númerabirting um allt bandalagið

B-notandi sér númer A-notanda áður en símtalið hefst.

Veita skal þessa sérþjónustu í samræmi við viðeigandi löggjöf um verndun gagna og einkalífs.
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f) Aðgangur að þjónustu talsímavarða í öðrum aðildarríkjum

Notendur í einu aðildarríki geta hringt í afgreiðslu talsímavarða/hjálparþjónustu í öðru aðildarríki.

g) Aðgangur að símaskrárþjónustu í öðrum aðildarríkjum

Notendur í einu aðildarríki geta hringt í símaskrárþjónustu í öðru aðildarríki.


