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ÁKVÖRÐUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS nr. 710/97/EB

frá 24. mars 1997

um samræmda aðferð við leyfisveitingu á sviði einkafjarskiptaþjónustu
um gervihnött innan bandalagsins(*)

(1) Stjtíð. EB nr. C 15, 20. 1. 1996, bls. 6 og Stjtíð. EB nr. C 350, 21. 11. 1996,
bls.14.

(2) Stjtíð. EB nr. C 204, 15. 7. 1996, bls. 8.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 19. júní 1996 (Stjtíð. EB nr. C 198, 8. 7. 1996, bls.
93), sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. desember 1996 (Stjtíð. EB nr. C 41,
10. 2. 1997, bls. 37) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 20. febrúar 1997
(Stjtíð. EB nr. C 85, 17. 3. 1997). Ákvörðun ráðsins frá 6. mars 1997.

(4) Stjtíð. EB nr. C 339, 16. 12. 1993, bls. 1.

(5) Stjtíð. EB nr. C 151, 19. 6. 1995, bls. 473.

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
57., 66. og 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) Hinn 7. desember 1993 samþykkti ráðið ályktun um að
koma á einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött í banda-
laginu (4). Í þeirri ályktun viðurkenndi ráðið að samræmdar
aðgerðir væru æskilegar til að greiða fyrir upptöku einkafjar-
skiptaþjónustu um gervihnött í bandalaginu, að teknu fullu
tilliti til hnattræns eðlis slíkrar þjónustu. Ráðið lagði áherslu
á mikilvægi þess að móta skilvirka stefnu og fól
framkvæmdastjórninni að kanna málið, fylgjast með
alþjóðlegri þróun og leggja til viðeigandi ráðstafanir eða
aðgerðir.

2) Hinn 19. maí 1995 samþykkti Evrópuþingið ályktun um
farsíma- og einkafjarskipti í Evrópusambandinu (5) þar sem
það lítur á það sem forgangsverkefni að taka upp samræmda
leyfisveitingaraðferð fyrir farsíma- og einkafjarskipti um
gervihnött og, á grundvelli þess, að taka hið fyrsta upp
málsmeðferð til að leyfa slík kerfi. Samkvæmt þeirri ályktun
hefðu þær ráðstafanir átt að vera komnar til framkvæmda
eigi síðar en 1. janúar 1996 svo að tekið sé tillit til örrar
þróunar slíkrar þjónustu á heimsvísu og félagslegra og
viðskiptalegra möguleika hennar.

3) Hinn 29. júní 1995 samþykkti ráðið ályktun um frekari
þróun farsíma- og einkafjarskipta í Evrópusambandinu (6)
þar sem það lítur á það sem forgangsverkefni að ákveða,
fyrir 1. júní 1996, lýsingu á samræmdri leyfisveitingaraðferð
fyrir farsíma- og einkafjarskipti um gervihnött eftir að
athugun hefur farið fram á vegum Evrópunefndar um
starfsreglur á fjarskiptasviðinu (ECTRA).

4) Hinn 18. júní 1996 tók ráðið sameiginlega afstöðu nr. 34/96
með það fyrir augum að samþykkja ti lskipun
Evrópuþingsins og ráðsins um samtengingu í fjarskiptum
til að tryggja altæka þjónustu og rekstrarsamhæfi með því
að beita meginreglunum um frjálsan aðgang að netum
(ONP) (7), hér á eftir kölluð ,,samtengingartilskipunin�. Í
þessari tilskipun eru settar fram meginreglur um samtengingu
farsímaþjónustu, að meðtalinni einkafjarskiptaþjónustu um
gervihnött með sérstökum netum.

5) Hinn 6. desember 1995 lagði framkvæmdastjórnin fram
tillögu að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins varðandi
endabúnað til fjarskipta, gervihnattajarðstöðvar og
gagnkvæma viðurkenningu á samræmi slíks búnaðar
(samsteyptur texti).

6) Evrópuþingið og ráðið eru að kanna sameiginlega afstöðu
með það fyrir augum að samþykkja ti lskipun
Evrópuþingsins og ráðsins um sameiginlegan ramma fyrir
almennar heimildir og rekstrarleyfi á sviði fjarskipta-
þjónustu (8), hér á eftir kölluð ,,leyfistilskipunin�. Með
það í huga hversu brýnt málið er, og það að slíkar ráðstafanir
um leyfisveitingu hafa ekki verið samþykktar eða
framkvæmdar, er því þörf á að grípa til aðgerða í bandalaginu,
í samræmi við þessa ákvörðun, að því er varðar
einkafjarskip-taþjónustu um gervihnött. Slíkar aðgerðir ættu
að vera til skamms tíma.

7) Eftir að hafa kannað þætti sem snerta fjarskipti, viðskipti
og atvinnulífið ásamt tíðni- og stöðlunarþáttum
einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött, og að höfðu samráði
við viðkomandi atvinnugreinar, hefur framkvæmdastjórnin
lagt fram tillögu að ákvörðun og tímaáætlun þar að lútandi
í því skyni að samræma leyfi fyrir einkafjarskiptaþjónustu
um gervihnött á grundvelli sameiginlegrar aðferðar.

______________

(6) Stjtíð. EB nr. C 188, 22. 7. 1995, bls. 3.

(7) Stjtíð. EB nr. C 220, 29. 7. 1996, bls. 13.

(8) Stjtíð. EB nr. C 41, 10. 2. 1997, bls. 48.

______________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 105, 23.4.1997, bls. 4, var nefnd
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 6/1999 frá 29. janúar 1999
um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.
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8) Í samræmi við tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
94/46/EB frá 13. október 1994 um breytingu á tilskipun
88/301/EBE og tilskipun 90/388/EBE einkum hvað varðar
gervihnattafjarskipti (1) skal einungis takmarka markaðs-
aðgang rekstraraðila geimskora fyrir einkafjarskipti um
gervihnött á grundvelli hlutlægra og gagnsærra valviðmiðana,
í samræmi við jafnræðis- og hlutfallsregluna, sem tengjast
framboði á takmörkuðum auðlindum. Ef ekki er til nægilegt
tíðniróf fyrir öll kerfi sem sækja um verður að samræma
ákvarðanir um takmarkanir.

9) Brýn þörf er á að samhæfa notkun tíðnisviða fyrir
einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött sem eru skilgreind,
að því er þessa ákvörðun varðar, sem tíðnisviðin 1,6/2,
4 GHz og 1,9/2,1 GHz. Endanleg úthlutun aðildarríkja á
tíðni til einstakra kerfa skal vera í samræmi við þá
málsmeðferð sem notuð er innan Alþjóðafjarskiptasam-
bandsins.

10) Hverju landi er það í sjálfsvald sett hvort og hvernig það
vill eiga aðild að kerfum fyrir einkafjarskipti um gervihnött
og það ákveður skilmála og skilyrði fyrir aðgangi að slíkum
kerfum frá yfirráðasvæði sínu (kallað ,,útgrein�), og ber
rekstraraðilum, sem veita einkafjarskiptaþjónustu um
gervihnött, að uppfylla, á þeim stað þar sem þjónustan er
veitt, laga- og fjárhagsreglur og fyrirmæli aðildarríkisins sem
hefur heimilað þjónustuna á yfirráðasvæði sínu. Af því
leiðir að rekstraraðilar, sem veita einkafjarskiptaþjónustu
um gervihnött, eru samtímis undir lögsögu þeirra yfirvalda
sem tilkynna um þjónustu fjarskiptakerfa fyrir
einkafjarskipti um gervihnött og lögsögu þeirra landa þar
sem þjónustan er leyfð.

11) Þótt þjónusta fyrir áðurnefnd tíðnisvið, 1,6/2,4 GHz og
1,9/2,1 GHz, hafi forgang eins og er viðurkenna aðildarríkin
að hugsanlega sé þörf á að samhæfa notkun annarra
gervihnattatíðnisviða, einkum þeirra sem samsvara
hugtakinu ,,small LEOs� (farsímafjarskiptakerfi um
gervihnött -  ekki fyrir raddflutning, ekki bundin
jarðstöðvum).

12) Þar eð einkafjarskipti um gervihnött eru í eðli sínu fyrst og
fremst ætluð til að mæta þörfum farsímanotenda sem ferðast
á milli aðildarríkjanna, og ekki síst þeirra sem ferðast utan
bandalagsins, geta ólík innlend lög og stjórnsýslufyrirmæli
hindrað eða jafnvel komið í veg fyrir framboð
einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött, sem nær til alls
bandalagsins, frjálsan flutning tilheyrandi búnaðar og þar af
leiðandi það að vel takist að innleiða einkafjarskiptaþjónustu
um gervihnött á innri markaðinum.

13) Frelsi til að veita einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött og
frjáls flutningur tilheyrandi búnaðar á innri markaðinum
hefur það í för með sér að nauðsynlegt er að samræma
innlendar reglur og stjórnsýslufyrirmæli.

14) Vegna þess að einkafjarskiptaþjónusta um gervihnött þarf
að ná yfir eins stórt svæði og mögulegt er skulu aðildarríkin
stefna að því að taka upp, fljótt og á sama tíma,
samrýmanlega einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött með
samræmdri aðferð á grundvelli meginreglna innri
markaðarins.

15) Að teknu tilliti til þeirrar tímaáætlunar, sem hefur verið sett
til að koma upp gervihnattakerfum fyrir einkafjarskipti, er
þessari ákvörðun ætlað að tryggja að á takmörkuðum
gildistíma hennar séu settar reglur þar um í bandalaginu til
að samhæfa framboð á einkafjarskiptum um gervihnött, að
teknu tilhlýðilegu tilliti til alþjóðlegs umfangs og þeirra
krafna sem af því leiðir.

16) Nauðsynlegt er að ákvarða hvort takmörkuð tíðni á
tíðnisviðunum 1,6/2,4 GHz og 1,9/2,1 GHz verði til þess
að halda niðri fjölda þeirra sem geta boðið fram
einkafjarskiptaþjónustu í bandalaginu þegar skipta þarf
tíðnisviðum niður á þau kerfi sem sótt er um fyrir. Til að
koma í veg fyrir að til verði ,,pappírsgervihnattakerfi�
verður að taka tilhlýðilegt tillit til þess hve háþróuð þessi
kerfi eru.

17) Meginreglan um gagnsæi skal gilda á öllum stigum
málsmeðferðarinnar um allar ráðstafanir, sem eru
samþykktar samkvæmt þessari ákvörðun, með venjulegum
fyrirvara um viðskiptaleynd.

18) Leyfum er úthlutað samkvæmt gildandi innlendum reglum í
samræmi við tilskipun 94/46/EB.

19) Ráðstafanir, sem Evrópunefnd um þráðlaus fjarskipti (ERC)
og Evrópunefnd um starfsreglur á fjarskiptasviðinu
(ECTRA) samþykkja, geta, ef þær eru í samræmi við lög
bandalagsins, myndað grundvöll fyrir notkun viðkomandi
tíðni og fyrir setningu viðmiðana vegna leyfis til að veita
einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött.

20) Hægt er að leita til evrópskra staðlastofnana, til dæmis
Fjarskiptastaðlastofnunar Evrópu (ETSI), Staðlasamtaka
Evrópu (CEN) og Rafstaðlasamtaka Evrópu (CENELEC)
þegar að því kemur að setja nauðsynlega staðla á þessu
sviði.

21) Samtökum póst- og símastjórna í Vestur- Evrópu (CEPT),
Evrópunefnd um starfsreglur á fjarskiptasviðinu, en þó
einkum Evrópunefnd um þráðlaus fjarskipti, verður einnig
veitt umboð til að samhæfa leyfisveitingarskilyrði og -
málsmeðferð.

22) Til að auðvelda fyrirtækjum að fá leyfi til að veita
einkafjarskiptaþjónustu í fleiri en einu aðildarríki ber að
taka upp ,,einnarviðkomuaðferð�. Þessa málsmeðferð ber
að innleiða án þess að það hafi áhrif á innlend ákvæði um
hvaða tungumál skuli nota í viðkomandi málsmeðferð.

________________

(1) Stjtíð. EB nr. L 268, 19. 10. 1994, bls. 15.
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23) Umfjöllun bandalagsins um einkafjarskiptakerfi og
einkaþjónustu snýst að verulegu leyti um alþjóðlegt umfang
einkafjarskiptakerfa og -þjónustu og það alþjóðlega
lagaumhverfi sem taka þarf tillit til við framboð á þeim.
Framkvæmdastjórninni ber að fylgjast með þróuninni utan
bandalagsins, einkum að því er varðar reglusetningu, og,
eftir því sem við á, hafa samráð við þriðju lönd um að
innleiða einkafjarskipti um gervihnött með samræmdum
hætti á heimsvísu. Þessi aðgerð á vettvangi bandalagsins
ætti að gera bandalaginu og aðildarríkjum þess kleift að
hafa meiri áhrif á alheimsþróunina í farsíma- og
einkafjarskiptum.

24) Vegna þess að einkafjarskiptaþjónusta um gervihnött er í
eðli sínu hnattræn getur þurft að gera allmarga samninga
við þriðju lönd, meðal annars um samtengingar, frjálsan
flutning og notkun búnaðar, rekstur gervihnattakerfa og
eftirlits með gervihnöttum, aðgang að milligáttastöðvum og
aðgang að mörkuðum þriðju landa. Þeir samningar eru
nátengdir ráðstöfunum vegna markaðsaðgangs.

25) Fyrirtæki í bandalaginu ættu að hafa virkan og sambærilegan
aðgang að mörkuðum þriðju landa og njóta svipaðrar
meðferðar í þriðju löndum og þeirrar sem þau fyrirtæki fá
í bandalaginu sem eru að öllu leyti í eigu ríkisborgara þriðja
lands, sem þeir hafa yfirráð yfir vegna meirihlutaeignar eða
hafa yfirráð yfir í reynd.

26) Framkvæmdastjórnin getur því, á grundvelli sérstakra
umboða frá ráðinu, hafið marghliða og tvíhliða
samningaviðræður um þessa þætti einkafjarskipta um
gervihnött sem ættu að gera kleift að gera jafnvæga samninga
sem tryggja einkum að rekstraraðilar innan bandalagsins fái
greiðan og jafngildan aðgang í þriðju löndum.

27) Árangur af alþjóðlegu samráði og aðrar breytingar á
aðstæðum geta leitt til þess að ákvörðunum, sem eru teknar
samkvæmt þessari ákvörðun, verði breytt eða aðrar
viðeigandi ráðstafanir gerðar.

28) Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir í tæka
tíð til að hrinda í framkvæmd þessari ákvörðun, og
ákvörðunum sem verða teknar í kjölfar hennar, og tilkynna
framkvæmdastjórninni um allar innlendar fram-
kvæmdarráðstafanir.

29) Hvetja skal viðkomandi atvinnugreinar til náinnar samvinnu
við framkvæmdastjórnina og innlend eftirlitsyfirvöld um
framkvæmd þessarar ákvörðunar.

30) Upplýsingar, sem umsækjendur og aðrir fulltrúar
viðkomandi atvinnugreinar láta í té, kunna að vera þess
eðlis að þær falli undir viðskiptaleynd. Gæta verður fyllsta
trúnaðar við meðferð slíkra upplýsinga.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Gildissvið

Markmiðið með þessari ákvörðun er að greiða fyrir hraðri upptöku
samhæfðrar einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött í bandalaginu
á grundvelli meginreglna um innri markaðinn, innan sambærilegra
tímamarka og með samræmdri aðferð.

2. gr.

Samræmd leyfisveitingaraðferð

1. Þegar aðildarríkin setja upp og beita leyfisveitingarkerfum
sínum skulu þau tryggja að einkafjarskiptaþjónusta um gervihnött
sé veitt á tíðnisviðum sem Samtök póst- og símastjórna í Vestur-
Evrópu (CEPT) hafa samhæft í samræmi við málsmeðferðina
sem mælt er fyrir um í 3. gr.

2. Ef ákveðið er, í samræmi við 3. gr. og í samvinnu við Samtök
póst- og símastjórna í Vestur-Evrópu, að nauðsynlegt sé að
takmarka fjölda þeirra sem fá leyfi fyrir einkafjarskiptaþjónustu
um gervihnött, vegna takmarkaðs framboðs á tíðnisviðum, skulu
aðildarríkin samræma leyfisveitingaraðferðir sínar með það fyrir
augum að leyfa sömu einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött í
öllu bandalaginu.

3. Aðildarríkin geta bundið leyfin þeim skilyrðum sem eru
sett fram í I. viðauka.

Setja má þessi skilyrði jafnvel þótt enginn hluti viðkomandi
einkafjarskiptakerfis um gervihnött sé staðsettur á yfirráðasvæði
aðildarríkis.

4. Aðildarríkin skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir, tæknilegar
og af öðru tagi, til að tryggja frjálsan flutning á tæknibúnaði um
yfirráðasvæði þeirra í samræmi við samræmda Evrópustaðla og
sameiginlegar tækniforskriftir.

3. gr.

Samstarf við Samtök póst- og símastjórna í Vestur-Evrópu

1. Í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 7. gr.,
skal framkvæmdastjórnin veita Samtökum póst- og símastjórna í
Vestur-Evrópu (CEPT)/Evrópunefnd um starfsreglur á
fjarskiptasviðinu (ECTRA) og Samtökum póst- og símastjórna í
Vestur-Evrópu/Evrópunefnd um þráðlaus fjarskipti (ERC) umboð
til að samræma tíðninotkun og skilyrðin, sem fylgja almennum
heimildum fyrir einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött, með
fyrirvara um notkunarsvið fyrir starfsleyfi sem er ákveðið í
leyfistilskipuninni. Í þessum umboðum skal skilgreina verkefnin
sem leysa skal af hendi og mæla fyrir um tímaáætlun.
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2. Tímaáætlunin fyrir fyrstu umboðin skal vera eins og tilgreint
er í II. viðauka.

3. Þegar verki, sem umboð nær yfir, lýkur skal ákveða, í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 6. gr., að hve
miklu leyti skuli nýta afrakstur vinnunnar í tengslum við umboðin
á vettvangi bandalagsins.

4. Ef framkvæmdastjórnin eða aðildarríki telur að verk, sem er
unnið samkvæmt umboði sem CEPT/ECTRA eða CEPT/ERC
hefur fengið, gangi ekki nógu vel, með tilliti til tímaáætlunarinnar,
er þeim heimilt, þrátt fyrir 1. mgr. 2. gr., að vísa málinu til
nefndarinnar sem kveðið er á um í 5. gr., en hún tekur ákvörðun í
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 6. gr.

4. gr.

Einnarviðkomuaðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal, þegar við á og í samvinnu við
Samtök póst- og símastjórna í Vestur-Evrópu (CEPT)/
Evrópunefnd um starfsreglur á fjarskiptasviðinu (ECTRA) og
Samtök póst- og símastjórna í Vestur-Evrópu (CEPT)/
Evrópunefnd um þráðlaus fjarskipti (ERC) gera nauðsynlegar
ráðstafanir til að taka upp samhæfða málsmeðferð fyrir veitingu
rekstrarleyfa og, þegar um er að ræða almennar heimildir, fyrir
málsmeðferð við tilkynningar, þar á meðal heppilegt fyrirkomulag
á umsýslu, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um
í 6. gr. Birta skal upplýsingar um einnarviðkomuaðferðina í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna.

2. Einnarviðkomuaðferðin skal vera í samræmi við eftirfarandi
skilyrði:

a) hún skal vera opin öllum fyrirtækjum sem óska eftir að
veita fjarskiptaþjónustu í bandalaginu;

b) mögulegt skal vera að leggja fram umsóknir og tilkynningar
og tilnefna skal einn eða fleiri aðila sem veitir umsóknum og
tilkynningum viðtöku;

c) þegar um er að ræða rekstrarleyfi skal aðilinn, sem umsóknin
er send til, senda hana áfram til viðkomandi innlendra
eftirlitsyfirvalda innan sjö virkra daga frá formlegri viðtöku
hennar.

Þegar um er að ræða almenna heimild skal aðilinn, sem
tilkynningin er send til, senda hana áfram til viðkomandi
innlendra eftirlitsyfirvalda innan tveggja virkra daga frá
formlegri viðtöku hennar;

d) þegar um er að ræða rekstrarleyfi skulu viðkomandi innlend
eftirlitsyfirvöld ákveða, innan hæfilegra tímamarka, hvort
þau verði veitt.  Meðal annars skulu þau greina
umsækjendum frá ákvörðun sinni eins fljótt og við verður
komið og eigi síðar en sex vikum eftir að umsóknir hafa

borist. Aðildarríkin geta lengt þennan frest í fjóra mánuði í
vel rökstuddum tilvikum sem hafa verið sérstaklega
skilgreind í ákvæðum sem eru samþykkt til framkvæmdar
leyfistilskipuninni. Einkum geta aðildarríkin framlengt
frestinn í fjóra mánuði til viðbótar þegar um er að ræða
útboð til samanburðar. Þessi tímamörk eru með fyrirvara
um hvers konar gildandi alþjóðasamninga sem snerta
alþjóðlega samræmingu tíðni og gervitungla.

Innlend eftirlitsyfirvöld skulu greina bæði umsækjendum
og aðilum, sem umsóknin var send til, frá ákvörðun sinni
innan einnar viku frá því að ákvörðun er tekin.

Þegar um er að ræða almennar heimildir geta viðkomandi
innlend eftirlitsyfirvöld krafist þess að umsækjandinn bíði
í allt að fjórar vikur, eftir að tekið er formlega við öllum
umbeðnum upplýsingum, þar til hann byrjar að veita þá
þjónustu sem almenna heimildin gildir um;

e) aðilarnir, sem veita umsóknum og tilkynningum viðtöku,
skulu árlega gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um
reynsluna af einnarviðkomuaðferðinni, þar á meðal
upplýsingar um synjun umsókna og mótmæli gegn
tilkynningum;

f) þeir aðilar, sem einnarviðkomuaðferðin varðar, skulu viðhafa
þá viðskiptaleynd sem um getur í 11. gr.

5. gr.

Nefndin

1. Við framkvæmd þessarar ákvörðunar skal
framkvæmdastjórnin njóta aðstoðar leyfisveitingarnefndarinnar
sem komið var á fót með leyfisti lskipuninni. Leyfis-
veitingarnefndin skal vinna í samræmi við ákvæði 6. og 7. gr.

2. Með tilliti til þess hve brýnt málið er, og þar til nefndinni,
sem um getur í 1. mgr., hefur verið komið á fót, skal
framkvæmdastjórnin njóta aðstoðar sérstakrar bráðabirgðanefndar
sem kemur saman eftir þörfum og starfar í samræmi við ákvæði
6. og 7. gr.

6. gr.

Nefndarmeðferð II b (1)

1. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög
að þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti sínu
á drögunum innan þeirra tímamarka sem formanni er heimilt að
setja 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 ráðinu ber að samþykkja að
tillögu framkvæmdastjórnarinnar. Atkvæði fulltrúa aðildarríkjanna
í nefndinni vega eins og mælt er fyrir um í þeirri grein. Formaðurinn
greiðir ekki atkvæði.
__________________

(1) Málsmeðferðinni er lýst í ákvörðun ráðsins 87/373/EBE frá 13. júlí 1987
um ákvörðun nánari skilyrða fyrir beitingu framkvæmdavalds sem
framkvæmdastjórninni er veitt (Stjtíð. EB nr. L 197, 18. 7. 1987, bls. 33).
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2. Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanir sem
öðlast gildi þegar í stað. Séu þessar ráðstafanir hins vegar ekki í
samræmi við álit nefndarinnar ber framkvæmdastjórninni að senda
þær tafarlaust til ráðsins. Í því tilviki:

- skal framkvæmdastjórnin fresta því að ráðstafanirnar, sem
hún hefur ákveðið, komi til framkvæmda um þrjá mánuði
frá því að þær voru lagðar fyrir ráðið;

- er ráðinu heimilt að taka aðra ákvörðun með auknum
meirihluta innan þeirra tímamarka sem um getur í fyrsta
undirlið.

7. gr.

Nefndarmeðferð I (1)

Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar leggur fyrir nefndina drög að
þeim ráðstöfunum sem gera skal. Nefndin skal skila áliti sínu á
drögunum innan þeirra tímamarka sem formanni er heimilt að
setja eftir því hversu brýnt málið er, með atkvæðagreiðslu ef
þörf krefur.

Álitið skal skráð í fundargerð; þar að auki hefur hvert aðildarríki
rétt til 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.

8. gr.

Upplýsingaskipti

1. Framkvæmdastjórnin skal greina nefndinni reglulega frá
árangrinum af samráði við fulltrúa fjarskiptafyrirtækja, notendur,
neytendur, framleiðendur, þjónustuveitendur og stéttarfélög.

2. Nefndin skal,  að teknu ti l l i t i  t i l  f jarskiptastefnu
bandalagsins, hvetja til upplýsingaskipta á milli aðildarríkjanna
og framkvæmdastjórnarinnar um ástand og þróun löggjafar að
því er varðar leyfi fyrir einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött.

9. gr.

Alþjóðleg viðhorf

1. Ef athygli aðildarríkjanna er vakin á því að fjarskiptafyrirtæki
í bandalaginu eigi í erfiðleikum almenns eðlis, að lögum eða í
raun, með að koma á einkafjarskiptaþjónustu um gervihnött í
löndum utan bandalagsins geta þau látið framkvæmdastjórnina
vita af því.

2. Þegar framkvæmdastjórninni er greint frá slíkum erfiðleikum
getur hún, ef þörf krefur, lagt tillögu fyrir ráðið um hæfilegt umboð
til samninga með það fyrir augum að tryggja virkan og
sambærilegan aðgang fyrir bandalagsfyrirtæki í þessum þriðju
löndum. Ráðið skal taka ákvörðun með auknum meirihluta.

3. Ráðstafanir, sem eru gerðar samkvæmt 2. mgr., skulu vera
með fyrirvara um skuldbindingar bandalagsins og aðildarríkjanna
samkvæmt viðeigandi alþjóðasamningum.

10. gr.

Tilkynningar

Aðildarríkjunum ber að láta framkvæmdastjórninni í té allar
upplýsingar sem hún kann að þarfnast til að geta fylgst með
framkvæmd þessarar ákvörðunar.

11. gr.

Viðskiptaleynd

1. Hvorki framkvæmdastjórnin né innlend eftirlitsyfirvöld
mega veita upplýsingar, sem falla undir skuldbindingar um
viðskiptaleynd, einkum þegar um er að ræða upplýsingar um
fyrirtæki, viðskiptasambönd þeirra eða kostnaðarliði.

2. Ákvæði 1. mgr. er með fyrirvara um rétt innlendra
eftirl i tsyfirvalda ti l  að veita upplýsingar þegar það er
óhjákvæmilegt svo að þau geti gegnt skyldum sínum, en í slíkum
tilvikum skal einungis veita nauðsynlegar upplýsingar og taka
tillit til réttmætra hagsmuna fyrirtækja af því að varðveita
viðskiptaleyndarmál sín.

3. Ákvæði 1. mgr. koma ekki í veg fyrir að birtar séu upplýsingar
um skilyrði fyrir leyfisveitingu ef þær fela ekki í sér neinar
upplýsingar sem falla undir viðskiptaleynd.

12. gr.

Gildistími

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna og skal gilda í þrjú ár
eftir það.

__________________

(1) Málsmeðferðinni er lýst í ákvörðun ráðsins 87/373/EBE frá 13. júlí 1987
um ákvörðun nánari skilyrða fyrir beitingu framkvæmdavalds sem
framkvæmdastjórninni er veitt (Stjtíð. EB nr. L 197, 18. 7. 1987, bls. 33).
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13. gr.

Skýrsla

Framkvæmdastjórnin skal fylgjast með þróun á sviði
einkafjarskipta um gervihnött og gefa Evrópuþinginu og ráðinu
skýrslu um árangur þeirra aðgerða, sem gerðar eru samkvæmt
þessari ákvörðun, að tveimur árum liðnum.

14. gr.

Framkvæmd

Aðildarríkin skulu, með laga- eða stjórnsýslufyrirmælum, gera
allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framkvæma þær ráðstafanir
sem kveðið er á um í þessari ákvörðun eða eru samþykktar
samkvæmt henni.

15. gr.

Viðtakendur

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 24. mars 1997.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

J. M. GIL-ROBLES H. VAN MIERLO

forseti. forseti.
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I. VIÐAUKI

SKILYRÐI SEM GETA FYLGT LEYFUM

1. Öll skilyrði, sem fylgja leyfum, verða að samrýmast samkeppnisreglum sáttmálans.

2. Skilyrði, sem geta fylgt öllum leyfum, ef ástæða er til og það brýtur ekki í bága við hlutfallsregluna,
eru:

2.1. skilyrði sem eru sett í þeim tilgangi að tryggja samræmi við grunnkröfur sem málið varða;

2.2. skilyrði tengd upplýsingum sem eðlilegt er að krefjast að séu veittar vegna eftirlits með því að farið
sé að gildandi skilyrðum og vegna tölfræðilegrar úrvinnslu;

2.3. skilyrði sem er ætlað að koma í veg fyrir samkeppnishamlandi starfshætti á fjarskiptamörkuðum,
þar á meðal ráðstafanir til að tryggja að gjaldskrár séu án mismununar og raski ekki samkeppni;

2.4. skilyrði í tengslum við virka og skilvirka notkun þeirra númera sem eru til ráðstöfunar.

3. Sérstök skilyrði, sem geta fylgt almennum heimildum til að bjóða fram fjarskiptaþjónustu sem er
öllum aðgengileg og almenn fjarskiptanet, sem þurfa að vera fyrir hendi þegar slík þjónusta er boðin
fram, þegar ástæða er til og með fyrirvara um hlutfallsregluna, eru:

3.1. skilyrði sem lúta að vernd notenda og áskrifenda og varða einkum:

- fyrirframsamþykki innlends eftirlitsyfirvalds á stöðluðum áskriftarsamningi,

- nákvæma og rétta útgáfu reikninga,

- málsmeðferð til að leysa deilumál,

- birtingu og nægilegan fyrirvara á öllum breytingum á skilyrðum fyrir aðgangi, þar á meðal
gjaldskrám, gæðum og aðgengi að þjónustunni;

3.2. fjárframlög vegna altækrar þjónustu í samræmi við lög bandalagsins;

3.3. dreifing upplýsinga úr gagnagrunni um viðskiptamenn, sem eru nauðsynlegar til að veita alhliða
skráningarupplýsingar;

3.4. veiting neyðarþjónustu;

3.5. sérstakar ráðstafanir fyrir fatlaða;

3.6. skilyrði sem varða samtengingu neta og rekstrarsamhæfi þjónustu í samræmi við
samtengingartilskipunina og skuldbindingar samkvæmt lögum bandalagsins.

4. Sérstök skilyrði sem geta fylgt rekstrarleyfum þegar ástæða er til og með fyrirvara um hlutfallsregluna:

4.1. sérstök skilyrði sem tengjast úthlutun númeraréttinda (í samræmi við innlend númerakerfi);

4.2. sérstök skilyrði sem tengjast virkri nýtingu og skilvirkri stjórnun útvarpstíðni;

4.3. sérstakar kröfur um umhverfisvernd og um skipulag þéttbýlis og dreifbýlis, þar á meðal skilyrði
sem tengjast aðgangi að landi í almennings- eða einkaeigu og skilyrði sem tengjast sameiginlegri
staðsetningu og samnýtingu aðstöðu;
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4.4. hámarksgildistími, sem skal ekki vera óeðlilega stuttur, einkum til að tryggja skilvirka notkun á
útvarpstíðni eða númerum eða til að veita aðgang að landi í almennings- eða einkaeigu, með fyrirvara
um önnur ákvæði varðandi afturköllun eða tímabundna niðurfellingu leyfa;

4.5. veiting altækrar þjónustu samkvæmt skuldbindingum í samræmi við samtengingartilskipunina og
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/62/EB frá 13. desember 1995 um frjálsan aðgang að netum
(ONP) fyrir talsímaþjónustu (1);

4.6. skilyrði sem gilda um rekstraraðila með sterka markaðsstöðu, eftir því sem aðildarríkin tilkynna í
samræmi við samtengingartilskipunina, og er ætlað að tryggja samtengingu eða eftirlit með sterkri
markaðsstöðu;

4.7. skilyrði varðandi eignarhald sem eru í samræmi við lög bandalagsins og skuldbindingar þess gagnvart
þriðju löndum;

4.8. kröfur sem snerta gæði þjónustu eða nets og hversu tiltæk og varanleg þau eru, þar á meðal um
fjárhagslega, stjórnunarlega og tæknilega getu umsækjanda og skilyrði um lágmarkstímabil fyrir
starfsemina, þar á meðal, þegar við á og í samræmi við lög bandalagsins, skyldubundin ákvæði um
framboð fjarskiptaþjónustu sem er öllum aðgengileg og framboð almennra fjarskiptaneta;

4.9. sérstök skilyrði varðandi framboð á leigulínum í samræmi við tilskipun ráðsins 92/44/EBE frá 5.
júní 1992 um skilyrði fyrir frjálsum aðgangi að netum fyrir leigulínur (2).

Þessi skrá yfir skilyrði er með fyrirvara um:

- öll önnur skilyrði sem gilda ekki sérstaklega um fjarskiptasviðið,

- ráðstafanir sem aðildarríkin gera, í samræmi við kröfur um almannaheill, sem eru viðurkenndar í
sáttmálanum, einkum 36. og 56. gr., sérstaklega í tengslum við almennt siðferði, almannaöryggi, þar
á meðal rannsókn á brotlegu athæfi, og allsherjarreglu.

��������
(¹) Stjtíð. EB nr. L 321, 30. 12. 1995, bls. 6.

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

TÍMAÁÆTLUN

1997

Júlí Vinna við umboð vegna samhæfingar á tíðnisviðunum 1,6/2,4 GHz og 1,9/2,1 GHz

Júlí Einnarviðkomuaðferð vegna þjónustu sem áformað er að veita á tíðnisviðunum 1,6/2,4
GHz og 1,9/2,1 GHz

Júlí Að ákvarða hvort takmarkað framboð á tíðni á tíðnisviðunum 1,6/2,4 GHz og 1,9/2,1 GHz
verði til þess að halda niðri fjölda þeirra sem geta boðið fram einkafjarskiptaþjónustu um
gervihnött í bandalaginu.

September Að samhæfa málsmeðferð þegar veitt eru leyfi fyrir kerfum sem áformað er að starfrækja
á tíðnisviðunum 1,6/2,4 GHz og 1,9/2,1 GHz.


