
EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EBNr.18/ 25.4.1996

 00

ÍS
LE

N
S

K
 ú

tg
áf

a 18

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

sem hefur hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

sem hefur hliðsjón af orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá
25. janúar 1995 sem ber yfirskriftina ,,Grænbók um afnám hafta
á fjarskiptagrunnvirkjum og kapalsjónvarpsnetum“ og
orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar um niðurstöður opinnar
umræðu milli hlutaðeigandi aðila,

sem hefur hliðsjón af ályktun ráðsins 93/C 213/01 frá 22. júlí
1993 um endurskoðun aðstæðna á fjarskiptasviðinu og þörfina
á frekari þróun þess markaðar (1),

sem hefur hliðsjón af ályktun ráðsins 94/C 48/01 frá 7. febrúar
1994 um altækar meginreglur varðandi þjónustu á
fjarskiptasviðinu (2),

sem hefur hliðsjón af ályktun ráðsins 94/C 379/03 frá
22. desember 1994 um meginreglur og tímaáætlun varðandi
afnám hafta á fjarskiptagrunnvirkjum (3),

og sem tekur tillit til eftirfarandi:

Samkvæmt ályktunum 93/C 213/01 og 94/C 379/03 ber að
afnema höft á fjarskiptagrunnvirkjum og opinberri talsíma-
þjónustu frá og með 1. janúar 1998, þó hugsanlega verði heimiluð
aðlögunartímabil fyrir tiltekin aðildarríki; jafnframt því skal
stefnt að því að viðhalda og þróa altæka þjónustu.

Með þessum ályktunum hefur ráðið hvatt til þess að undinn verði
bráður bugur að því að skilgreina skýr og traust rammaákvæði
innan sambandsins, þar sem mælt er fyrir um sameiginlegar
meginreglur sem tryggja meðal annars framboð og fjármögnun
altækrar þjónustu, að settar verði reglur um samtengingu, að
kveðið verði á um skilyrði og reglur um úthlutun leyfa,
sanngjarna samkeppni og sambærilegan og greiðan markaðs-
aðgang, sem skal einnig taka til þriðju landa.

Í ályktun 94/C 48/01 skilgreindi ráðið meginþætti altækrar
fjarskiptaþjónustu í sambandinu við samkeppnisskilyrði,
jafnframt því sem það viðurkennir meðal annars mikilvægi þess

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB nr. C 258, 3. 10. 1995, bls. 1, var
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/96 frá 29.
febrúar 1996 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.

(1) Stjtíð. EB nr. C 213, 6. 8. 1993, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB nr. C 48, 16. 2. 1994, bls. 1.

(3) Stjtíð. EB nr. C 379, 31. 12. 1994, bls. 4.

ÁLYKTUN RÁÐSINS

frá 18. september 1995

um setningu rammaákvæða fyrir fjarskipti(*)

(95/C 258/01)

að tryggja fjármögnun hennar eins og með þarf og að sjá til þess
að skilgreining á hugtakinu altæk þjónusta mótist af
tækniþróuninni, þróun markaðarins og breytingum á þörfum
neytenda.

Í ályktun 93/C 213/01 eru aðildarríkin hvött til að stuðla að því
að aftur komist á jafnvægi taxta í áföngum.

Aðildarríkin geta, á grundvelli hlutfallsreglunnar, með réttu sett
fram kröfur um að boðið sé upp á vissa opinbera þjónustu í
tilteknum leyfisflokkum.

Með rammaákvæðunum ber að mæla fyrir um sanngjörn
samkeppnisskilyrði, einkum með því að gera kröfur um gagnsæ
reikningsskil og réttláta stjórnun grunnaðbúnaðar.

1. FAGNAR ÞVÍ að framkvæmdastjórnin hefur gefið út
grænbókina um afnám hafta á fjarskiptagrunnvirkjum og
kapalsjónvarpsnetum og að fram hefur farið víðtækt samráð
milli hlutaðeigandi aðila um málið og VEITIR ATHYGLI
þeirri samstöðu sem ríkir í þeirra hópi um að sett verði
viðeigandi rammaákvæði, þar sem einkum er lögð áhersla
á altæka þjónustu, leyfi og samtengingu, en með þeim hætti
er unnt að skapa sanngjarna og öfluga samkeppni í samræmi
við tímaáætlunina sem mælt er fyrir um í ályktunum
93/C 213/01 og 94/C 379/03.

2. VIÐURKENNIR að afnám allra hafta á fjarskiptasviðinu
hefur víðtæk félagsleg og samfélagsleg áhrif og VEITIR
ATHYGLI að framkvæmdastjórnin hefur komið á fót
miðstöð til að kanna þau málefni sem upp kunna að koma,
einkum þau sem tengjast fjölgun starfa á þessu sviði.

3. VIÐURKENNIR að eftirfarandi þættir eru lykilatriði í
tengslum við setningu rammaákvæða um fjarskiptaþjónustu
í sambandinu:

a) aukin samkeppni í allri greininni; henni skal komið á
með því að:

- setja, í samræmi við dreifræðisregluna,
sameiginlegar meginreglur um fyrirkomulag
almennra starfsleyfa og einstakra leyfa í
aðildarríkjunum sem byggist á flokkum þar sem
jafnvægi ríkir á milli réttinda og skyldna,


