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TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 97/13/EB

frá 10. apríl 1997

um sameiginlegan ramma um almennar heimildir og rekstrarleyfi á sviði fjarskiptaþjónustu(*)

____________________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 117, 7.5.1997, bls. 15, var nefnd í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 37/1999 frá 30. mars 1999
um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn, sjá
þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna.

(1) Stjtíð. EB nr. C 90, 27. 3. 1996, bls. 5 og Stjtíð. EB nr. C 291, 4. 10. 1996,
bls. 12.

(2) Stjtíð. EB nr. C 204, 15. 7. 1996, bls. 17.

(3) Álit Evrópuþingsins frá 22. maí 1996 (Stjtíð. EB nr. C 166, 10. 6. 1996, bls.
78), sameiginleg afstaða ráðsins frá 9. desember 1996 (Stjtíð. EB nr. C 41,
10. 2. 1997, bls. 48) og ákvörðun Evrópuþingsins frá 20 febrúar 1997 (Stjtíð.
EB nr. C 88, 17. 3. 1997). Ákvörðun ráðsins frá 6. mars 1997.

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

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

(6) Stjtíð. EB nr. C 150, 31. 5. 1993, bls. 39.

(7) Stjtíð. EB nr. C 109, 1. 5. 1995, bls. 310.

(8) Stjtíð. EB nr. C 151, 19. 6. 1995, bls. 479.

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
57. (2. mgr.), 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) Í ályktun ráðsins frá 22. júlí 1993 um endurskoðun aðstæðna
á fjarskiptasviðinu og þörfina á frekari þróun þess
markaðar (4) og ályktuninni frá 22. desember 1994 um
meginreglur og tímaáætlun varðandi afnám hafta á
fjarskiptagrunnvirkjum (5) og einnig ályktunum
Evrópuþingsins frá 20. apríl 1993, (6), 7. apríl 1995 (7) og
19. maí 1995 (8) er lýst yfir stuðningi við ferli sem miðar að
því að fjarskiptaþjónusta og -grunnvirki verði gefin algerlega
frjáls fyrir 1. janúar 1998 með aðlögunartíma fyrir tiltekin
aðildarríki.

2) Í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 25. janúar 1995
um samráð varðandi grænbókina um afnám hafta á
fjarskiptagrunnvirkjum og kapalsjónvarpsnetum er staðfest
að þörf sé á reglum á vettvangi bandalagsins til að tryggja
að fyrirkomulag við veitingu almennra heimilda og
rekstrarleyfa sé byggt á hlutfallsreglunni og sé opið, þannig

að jafnræðis sé gætt og gagnsætt. Í ályktun ráðsins frá
18. september 1995 um setningu rammaákvæða fyrir
fjarskipti (9) er viðurkennt að það sé lykilatriði varðandi
þessi rammaákvæði í Evrópusambandinu að settar verði, í
samræmi við dreifræðisregluna, sameiginlegar meginreglur
um fyrirkomulag almennra heimilda og rekstrarleyfa í
aðildarríkjunum sem byggist á flokkum þar sem jafnvægi er
á milli réttinda og skyldna. Þessar meginreglur skulu gilda
um allar heimildir sem er krafist vegna framboðs hvers konar
fjarskiptaþjónustu og stofnunar og/eða reksturs hvers konar
grunnvirkis sem tengist framboði á fjarskiptaþjónustu.

3) Setja ber sameiginlegan ramma um almennar heimildir og
rekstrarleyfi sem aðildarríkin veita á sviði fjarskiptaþjónustu.
Samkvæmt lögum bandalagsins, einkum tilskipun
framkvæmdastjórnarinnar 90/388/EBE frá 28. júní 1990 um
samkeppni á mörkuðum fyrir fjarskiptaþjónustu (10), ber
einungis að takmarka aðgang að markaðinum út frá
valviðmiðunum sem eru hlutlægar, þannig að jafnræðis sé
gætt, hlutfallslegar og gagnsæjar og taka mið af náttúrulegum
takmörkunum, eða á grundvelli úthlutunaraðferða sem
innlend eftirlitsyfirvöld sjá um að framkvæma og eru
hlutlægar, þannig að jafnræðis sé gætt og gagnsæjar. Í tilskipun
90/388/EBE eru einnig settar meginreglur, meðal annars
varðandi gjöld, númer og athafnarétt. Þessari tilskipun er
ætlað að auka við og rýmka þessar reglur svo að unnt sé að
ákvarða þennan sameiginlega ramma.

4) Nauðsynlegt er að binda heimildir skilyrðum svo að unnt sé
að ná fram markmiðum í þágu almennings til hagsbóta fyrir
notendur fjarskiptaþjónustu. Samkvæmt 52. og 59. gr.
sáttmálans skal reglukerfi á sviði fjarskipta vera
samrýmanlegt og í samræmi við meginreglur um staðfesturétt
og rétt til að veita þjónustu og taka tillit til nauðsynjar þess
að auðveldara verði að innleiða nýja þjónustu og breiða út
notkun tækninýjunga. Þess vegna skulu þær reglur, sem
gilda um almennar heimildir og rekstrarleyfi, vera eins frjálsar
og hægt er að komast af með til þess að samrýmast gildandi
kröfum. Þess er ekki krafist að aðildarríki taki upp eða
viðhaldi sérstöku leyfisveitingarfyrirkomulagi, sérstaklega
þar sem framboð fjarskiptaþjónustu eða stofnun og/eða
rekstur fjarskiptaneta er ekki háð leyfisveitingarfyrir-
komulagi á gildistökudegi þessarar tilskipunar.

____________________

(9) Stjtíð. EB nr. C 258, 3. 10. 1995, bls. 1.

(10) Stjtíð. EB nr. L 192, 24. 7. 1990, bls. 10, eins og henni var síðast breytt með
tilskipun 96/19/EB (Stjtíð. EB nr. L 74, 22. 3. 1996, bls. 13).
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5) Þessi tilskipun mun því stuðla mjög að því, sem liður í
þróun upplýsingaþjóðfélagsins, að ný fyrirtæki komi inn á
markaðinn.

6) Aðildarríkin geta skilgreint og veitt ýmiss konar heimildir.
Það ætti ekki að hindra fyrirtæki í því að ákveða hvaða
tegund fjarskiptaþjónustu eða -neta þau vilja bjóða fram,
svo lengi sem þau fara að öllum settum reglum.

7) Til að greiða fyrir því að fjarskiptaþjónusta sé veitt í öllu
bandalaginu ber að veita því markaðsaðgangsfyrirkomulagi
forgang þar sem hvorki er krafist heimilda né byggt á
almennum heimildum en aukið við réttindum og skyldum
þar sem krafist er rekstrarleyfa, ef þurfa þykir, á þeim
sviðum þar sem ekki er heppilegt að beita almennum
heimildum.

8) Almennar heimildir veita möguleika á að bjóða fram þjónustu
og setja upp og/eða reka net án þess að til þurfi að koma
gagnger úrskurður innlenda eftirlitsyfirvaldsins. Slíkar
almennar heimildir geta annaðhvort verið í formi ýmissa
sérstakra skilyrða sem eru ákveðin í stórum dráttum
fyrirfram, svo sem hópleyfi, eða almennrar löggjafar sem
getur heimilað að bjóða fram þjónustu og stofna og/eða reka
viðkomandi net.

9) Aðildarríkin geta bundið heimildirnar skilyrðum til að tryggja
að farið sé að grunnkröfum. Auk þess geta þau bætt við
fleiri skilyrðum í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

10) Skilyrði, sem eru bundin við heimildirnar, skulu vera
rökstudd á hlutlægan hátt í tengslum við viðkomandi
þjónustu og skulu vera þannig að jafnræðis sé gætt,
hlutfallsleg og gagnsæ. Heimildir geta verið tæki til að beita
skilyrðum sem kveðið er á um í lögum bandalagsins, einkum
með tilliti til framboðs neta sem frjáls aðgangur er að.

11) Með því að samhæfa málsmeðferðarreglur um veitingu
heimilda og skilyrði, sem eru bundin við slíkar heimildir,
ætti að vera mun auðveldara að hafa frjálst framboð á
fjarskiptaþjónustu í bandalaginu.

12) Gjöld eða greiðslur, sem eru lögð á fyrirtæki sem liður í
reglum um leyfisveitingar, skulu byggð á viðmiðunum sem
eru hlutlægar, þannig að jafnræðis sé gætt og gagnsæjar.

13) Ekki skal taka upp rekstrarleyfakerfi nema í afmörkuðum
tilvikum sem eru skilgreind fyrirfram. Aðildarríkin geta ekki
takmarkað fjölda rekstrarleyfa í neinum flokki fjarskipta-
þjónustu nema að því marki sem er nauðsynlegt til að tryggja
skilvirka notkun á útvarpstíðni eða svo lengi sem þörf krefur
til að sjá fyrir framboði á nægilega mörgum númerum í
samræmi við lög bandalagsins.

14) Aðildarríkjunum skal vera heimilt að setja þeim fyrirtækjum
sérstök skilyrði sem hafa sterka markaðsstöðu og bjóða
fram almenn fjarskiptanet og -þjónustu. Markaðsstaða
fyrirtækis er skilgreind í ákvæðum tilskipunar
Evrópuþingsins og ráðsins um samtengingu í fjarskiptum
til að tryggja altæka þjónustu og rekstrarsamhæfi með því
að beita meginreglum um frjálsan aðgang að netum (ONP)
(hér á eftir kölluð ,,samtengingartilskipunin�).

15) Fjarskiptaþjónusta hefur hlutverki að gegna við að auka
félagslega og efnahagslega samheldni, meðal annars með því
að stuðla að því að altækri þjónustu sé komið á, einkum á
svæðum sem eru einangruð, afskekkt, án aðgangs að sjó eða
í dreifbýli og á eyjum. Því ættu aðildarríkin að geta krafist
skuldbindinga um altæka þjónustu í formi rekstrarleyfa sem
skylda leyfishafa t i l  að veita altæka þjónustu.
Fjárhagsskuldbindingar í tengslum við altæka þjónustu
réttlæta ekki kröfur um rekstrarleyfi.

16) Til að auðvelda fyrirtækjum að sækja um rekstrarleyfi í
fleiri en einu aðildarríki og til að einfalda tilkynningarre-
glurnar, þegar um almennar heimildir er að ræða, ber að taka
upp ,,einnarviðkomuaðferð�.

17) Innlendum eftirlitsyfirvöldum ber, til að koma til móts við
viðskiptalegar þarfir, að kappkosta eftir föngum í tengslum
við einnarviðkomuaðferðina að stytta þann tíma sem það
tekur að taka ákvörðun um veitingu rekstrarleyfa vegna
tiltekinna tegunda þjónustu.

18) Koma skal ,,einnarviðkomuaðferðinni� á með fyrirvara um
innlend ákvæði um það hvaða tungumál skuli nota þegar
viðkomandi málsmeðferð er beitt.

19) Með þessari tilskipun er að nokkru leyti kveðið á um
samhæfða málsmeðferð. Frekari samhæfing gæti verið
æskileg til að samþætta fjarskiptamarkaðinn betur. Æskilegt
er að framkvæmdastjórnin taki afstöðu til þessa möguleika
í skýrslunni sem hún mun gera.

20) Í sérhverju leyfisveitingarkerfi ætti að taka tillit til stofnunar
samevrópskra fjarskiptaneta sem gert er ráð fyrir í XII.
bálki sáttmálans. Í því augnamiði skulu aðildarríkin tryggja
að innlend eftirlitsyfirvöld þeirra samræmi, eftir því sem
hægt er, málsmeðferð sína við leyfisveitingar að beiðni
fyrirtækis sem ætlar sér að veita fjarskiptaþjónustu eða
koma á fót og/eða reka fjarskiptanet í fleiri en einu aðildarríki.

21) Fyrirtæki í  bandalaginu skulu hafa skilvirkan og
sambærilegan aðgang að mörkuðum þriðju landa og njóta
svipaðrar meðferðar þar og þeim fyrirtækjum stendur til
boða í bandalaginu sem eru að öllu leyti í eigu, í meirihlutaeigu
eða er í reynd stjórnað af ríkisborgurum þriðju landanna
sem um er að ræða.
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22) Koma skal á fót nefnd til að aðstoða framkvæmdastjórnina.

23) Þar sem upplýsingar, sem innlend eftirlitsyfirvöld kunna
að fá í tengslum við útgáfu, umsýslu og framkvæmd leyfa,
geta verið sérlega viðkvæmar í viðskiptalegu tilliti er
nauðsynlegt að innleiða sameiginlegar meginreglur fyrir
innlend eftirlitsyfirvöld í tengslum við trúnaðarkvaðir. Á
hinn bóginn er þess krafist í lögum bandalagsins, einkum
214. gr. sáttmálans, að aðilar að stofnunum bandalagsins,
nefndarmenn og embættismenn og aðrir starfsmenn
bandalagsins séu bundnir þagnarskyldu, sem helst enda þótt
þeir láti af störfum, um vitneskju sem eðli máls samkvæmt
á að fara leynt í starfi þeirra, einkum á þetta við um fyrirtæki,
viðskiptatengsl þeirra og kostnaðarþætti.

24) Eftir hæfilegan tíma ber að athuga hvernig til hefur tekist
með framkvæmd þessarar tilskipunar með tilliti til þróunar
á fjarskiptasviðinu og þróunar samevrópskra neta og einnig
í ljósi þeirrar reynslu sem hefur fengist af samhæfingar- og
einnarviðkomuaðferðum sem mælt er fyrir um í þessari
tilskipun.

25) Samþykkt þessarar tilskipunar kemur, á grundvelli
rammaákvæða þar sem samkeppni er beitt til fulls með það
fyrir augum að ná því meginmarkmiði að tryggja þróun
innri markaðarins á fjarskiptasviðinu og ekki síst frjálst
framboð fjarskiptaþjónustu og -neta í bandalaginu öllu, til
með að stuðla að því að þetta markmið náist. Aðildarríkin
skulu taka upp þennan sameiginlega ramma, einkum með
atbeina innlendra eftirlitsyfirvalda.

26) Þessi tilskipun gildir bæði um núverandi heimildir og
heimildir sem verða veittar framvegis. Tiltekin leyfi hafa
verið veitt fyrir tímabil sem ná fram yfir 1. janúar 1999.
Ákvæði í slíkum heimildum, sem stangast á við lög
bandalagsins, einkum þau sem veita leyfishöfum sérstök
réttindi eða einkarétt, eru, samkvæmt fordæmisrétti
dómstólsins, ógild frá og með þeim degi sem er tiltekinn í
viðkomandi ráðstöfunum bandalagsins. Að því er varðar
önnur réttindi, sem hafa ekki áhrif á hagsmuni annarra
fyrirtækja samkvæmt lögum bandalagsins, geta aðildarríkin
framlengt gildistíma þeirra til að komast hjá bótakröfum.

27) Meginreglan er sú að skuldbindingar í tengslum við heimildir,
sem eru í gildi á gildistökudegi þessarar tilskipunar og hafa
ekki verið lagaðar að ákvæðum þessarar tilskipunar hinn
1. janúar 1999, falla úr gildi. Framkvæmdastjórnin getur
veitt aðildarríkjunum aukinn frest óski þau eftir því.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

I. ÞÁTTUR

GILDISSVIÐ, SKILGREININGAR OG MEGINREGLUR

1. gr.

Gildissvið

1. Þessi tilskipun fjallar um málsmeðferðarreglur um veitingu
heimilda í tengslum við framboð á fjarskiptaþjónustu og skilyrði
sem eru bundin við slíkar heimildir, þar á meðal heimildir til að
setja upp og/eða starfrækja fjarskiptanet sem eru nauðsynleg til
að hægt sé að bjóða fram slíka þjónustu.

2. Þessi tilskipun er með fyrirvara um sérstakar reglur sem
aðildarríkin hafa samþykkt í samræmi við lög bandalagsins og
gilda um dreifingu hljóð- og myndmiðlunarefnis sem er ætlað
almenningi og innihald slíks efnis. Hún er einnig með fyrirvara um
ráðstafanir sem aðildarríkin hafa gert á sviði varnarmála og
ráðstafanir sem aðildarríkin hafa gert til almannaheilla, samanber
ákvæði sáttmálans, einkum 36. og 56. gr., sérstaklega í tengslum
við almennt siðferði, almannaöryggi, þar á meðal rannsókn á
refsiverðu athæfi, og allsherjarreglu.

2. gr.

Skilgreiningar

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

a) ,,heimild�: hvers kyns heimild þar sem gerð er grein fyrir
réttindum og skyldum sem gilda sérstaklega um
fjarskiptasviðið og sem gerir fyrirtækjum kleift að veita
fjarskiptaþjónustu og, þar sem við á, að setja á stofn og/eða
reka fjarskiptanet til að veita slíka þjónustu, í formi
,,almennra heimilda� eða ,,rekstrarleyfa� eins og skilgreint
er hér á eftir:

- ,,almenn heimild�: heimild, óháð því hvort hún er veitt
á grundvelli ,,hópleyfis� eða almennra laga og óháð
því hvort í reglunum er krafist skráningar, sem er þess
eðlis að viðkomandi fyrirtæki þarf ekki að fá gagngeran
úrskurð frá innlenda eftirlitsyfirvaldinu áður en það
getur neytt réttarins sem heimildin veitir,

- ,,rekstrarleyfi�: leyfi sem innlenda eftirlitsyfirvaldið
gefur út og veitir fyrirtæki tiltekin réttindi eða bindur
starfsemi fyrirtækisins ákveðnum skilmálum, eftir
atvikum umfram það sem fram kemur í almennu
heimildinni, þannig að fyrirtækinu er ekki heimilt að
nýta sér viðkomandi réttindi fyrr en því hefur borist
úrskurður innlenda eftirlitsyfirvaldsins;
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b) ,,innlent eftirlitsyfirvald�: sá aðili eða aðilar, sem eru bæði
lagalega aðgreindir frá og starfa óháð fjarskiptafyrir-
tækjunum, sem hafa fengið það hlutverk í aðildarríkinu að
veita heimildir og hafa eftirlit með því að skilyrðum þeirra
sé framfylgt;

c) ,,einnarviðkomuaðferð�: málsmeðferð sem auðveldar það
að fá útgefið rekstrarleyfi frá fleiri en einu eftirlitsyfirvaldi
eða, þegar um er að ræða almennar heimildir og sé þess
krafist, að tilkynna um viðkomandi starfsemi til fleiri en
eins innlends eftirlitsyfirvalds með samræmdri málsmeðferð
og á einum stað;

d) ,,grunnkröfur�: ástæður sem varða almannaheill án þess að
vera efnahagslegs eðlis og geta valdið því að aðildarríki setji
skilyrði fyrir uppsetningu og/eða rekstri fjarskiptanets eða
framboði almennrar fjarskiptaþjónustu. Þessar ástæður
varða rekstraröryggi netsins, samstæði þess og, í
rökstuddum tilvikum, rekstrarsamhæfi þjónustugreina,
verndun gagna, verndun umhverfis og skipulag bæja og sveita
svo og skilvirka notkun tíðnisviðsins og það að forðast
skaðlegar rafsegultruflanir milli fjarskiptakerfa, sem nota
útvarpstíðni, og annarra kerfa í geimnum eða á jörðu niðri.
Verndun gagna getur tekið til verndunar persónuupplýsinga,
trúnaðar á upplýsingum sem sendar eru eða geymdar, svo
og til verndunar einkalífsins.

2. Að öðru leyti gilda skilgreiningarnar 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 (1) og samtengingartilskipuninni, þegar við á, að því er
varðar þessa tilskipun.

3. gr.

Meginreglur um heimildir

1. Þegar aðildarríkin gera framboð fjarskiptaþjónustu háð
heimild skal veiting slíkrar heimildar og skilyrðin, sem verða
bundin við hana, vera í samræmi við meginreglurnar sem eru
settar fram í 2., 3. og 4. mgr.

2. Í heimildum mega einungis vera þau skilyrði sem eru talin
upp í viðaukanum. Auk þess skulu slík skilyrði vera rökstudd á
hlutlægan hátt í tengslum við viðkomandi þjónustu og vera þannig
að jafnræðis sé gætt, gagnsæ og hlutfallsleg.

3. Aðildarríkin skulu tryggja að hægt sé að bjóða
fjarskiptaþjónustu og/eða fjarskiptanet, hvort heldur sem er án
heimildar eða á grundvelli almennra heimilda, á þann hátt að unnt
sé bæta við réttindum og skyldum, ef þurfa þykir, sem útheimtir
að hver umsókn um sig sé metin og eitt eða fleiri rekstrarleyfi
gefin út. Aðildarríkin geta einungis gefið út rekstrarleyfi ef
leyfishafinn fær aðgang að takmörkuðum efnislegum eða annars
konar föngum eða tekur á sig sérstakar skuldbindingar eða nýtur
sérstakra réttinda, samanber ákvæði III. þáttar.

4. Aðildarríkin skulu, við uppbyggingu og framkvæmd
leyfisveitingarkerfa sinna, greiða fyrir því að fjarskiptaþjónusta
sé boðin fram á milli aðildarríkja.

II. ÞÁTTUR

ALMENNAR HEIMILDIR

4. gr.

Skilyrði sem eru bundin við almennar heimildir

1. Þegar aðildarríkin ákveða að almenna heimild þurfi til að
bjóða fram fjarskiptaþjónustu má, þegar ástæða er til, binda slíkar
heimildir þeim skilyrðum sem eru sett fram í 2. og 3. lið í
viðaukanum. Málsmeðferðin við slíkar heimildir skal vera eins
lítt íþyngjandi og unnt er en skal engu að síður tryggja að
viðkomandi grunnkröfur og aðrar kröfur til almannaheilla, sem
lýst er í 2. og 3. lið viðaukans, séu uppfylltar.

2. Aðildarríkin skulu tryggja að skilyrðin, sem eru bundin við
almennar heimildir, séu birt á viðeigandi hátt til þess að
hagsmunaaðilar eigi greiðan aðgang að upplýsingum þar að lútandi.
Tilkynna skal um það í stjórnartíðindum viðkomandi aðildarríkis
og í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna hvar slíkar
upplýsingar eru birtar.

3. Aðildarríkin geta að vissu marki og í vel rökstuddum tilvikum
breytt skilyrðunum sem eru bundin við almenna heimild. Ef þau
hyggjast gera það skulu þau tilkynna þau áform sín með hæfilegum
fyrirvara og gefa hagsmunaaðilum kost á að láta í ljós álit sitt á
fyrirhuguðum breytingum.

5. gr.

Málsmeðferð fyrir almennar heimildir

1. Með fyrirvara um ákvæði III. þáttar skulu aðildarríkin ekki
hindra það að fyrirtæki, sem uppfyllir skilyrðin sem eru bundin
við almenna heimild samkvæmt 4. gr., bjóði fram fyrirhugaða
fjarskiptaþjónustu og/eða fjarskiptanet.

2. Aðildarríkin geta krafist þess að áður en fyrirtæki með
almenna heimild býður fram fjarskiptaþjónustu og/eða
fjarskiptanet láti það innlent eftirlitsyfirvald vita af fyrirætlun
sinni og sendi upplýsingar um viðkomandi þjónustu sem telja
verður nauðsynlegar til að tryggja að farið sé að gildandi skilyrðum
samkvæmt 4. gr. Fyrirtækið getur þurft að bíða í allt að fjórar
vikur eftir að tekið hefur verið við tilskildum upplýsingum, birtum
í samræmi við 4. gr., áður en það getur hafið þjónustuna sem
almenna heimildin gildir um.

3. Ef fyrirtæki, sem hyggst starfa samkvæmt almennri heimild,
uppfyllir ekki skilyrði fyrir slíkri heimild samkvæmt 4. gr., getur
innlenda eftirlitsyfirvaldið tilkynnt viðkomandi fyrirtæki að því
sé óheimilt að nýta sér almennu heimildina og/eða að vissu marki

_____________________

(1) Stjtíð. EB nr. L 192, 24. 7. 1990, bls. 1.
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gert sérstakar ráðstafanir gagnvart því fyrirtæki með það í huga
að tryggja að farið sé að skilyrðunum. Jafnframt skal innlenda
eftirlitsyfirvaldið veita viðkomandi fyrirtæki nægilegt svigrúm
til að láta í ljós álit sitt á því hvernig skilyrðunum er beitt og til að
bæta fyrir brot innan eins mánaðar frá því að innlenda
eftirlitsyfirvaldið grípur inn í. Ef viðkomandi fyrirtæki bætir fyrir
brot sín skal innlenda eftirlitsyfirvaldið eftir atvikum ógilda eða
breyta ákvörðun sinni innan tveggja mánaða frá fyrsta inngripi
sínu og greina frá ástæðunum fyrir því. Ef viðkomandi fyrirtæki
bætir ekki fyrir brot sín skal innlenda eftirlitsyfirvaldið, innan
tveggja mánaða frá fyrsta inngripi sínu, staðfesta ákvörðun sína
og greina frá ástæðunum fyrir því. Ákvörðunin skal send
viðkomandi fyrirtæki áður en vika er liðin frá því að hún er tekin.
Aðildarríkin skulu mæla fyrir um málsmeðferð fyrir áfrýjun slíkrar
ákvörðunar til stofnunar sem er óháð innlenda eftirlitsyfirvaldinu.

4. Aðildarríkin skulu tryggja að upplýsingar um málsmeðferð
vegna almennra heimilda séu birtar á viðeigandi hátt til þess að
hagsmunaaðilar eigi greiðan aðgang að upplýsingum þar að lútandi.
Tilkynna skal um það í stjórnartíðindum viðkomandi aðildarríkis
og í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna hvar slíkar
upplýsingar eru birtar.

6. gr.

Gjöld og greiðslur vegna málsmeðferðar fyrir almennar
heimildar

Með fyrirvara um fjárframlög til að veita altæka þjónustu í
samræmi við viðaukann skulu aðildarríkin tryggja að gjöld, sem
eru lögð á fyrirtæki sem liður í málsmeðferð við leyfisveitingu,
miðist eingöngu við það að þau nægi fyrir stjórnunarkostnaði í
tengslum við umsýslu, eftirlit með og framkvæmd gildandi
fyrirkomulags vegna almennra heimilda. Birta skal upplýsingar
um slík gjöld á viðeigandi hátt og nægilega sundurliðaðar þannig
að auðvelt sé að nálgast þær.

III. ÞÁTTUR

REKSTRARLEYFI

7. gr.

Gildissvið

1. Aðildarríkin geta einungis gefið út rekstrarleyfi af eftirfarandi
ástæðum:

a) til að veita leyfishafa aðgang að útvarpstíðni eða númerum;

b) til að veita leyfishafa sérstakan rétt að því er varðar aðgang
að landi í almennings- eða einkaeigu;

c) til að leggja kvaðir á leyfishafa og gera kröfur til hans í
tengslum við skyldubundið framboð fjarskiptaþjónustu og/
eða fjarskiptaneta til almennings, þar á meðal kvaðir um að
leyfishafi veiti altæka þjónustu og aðrar kvaðir samkvæmt
lögum um frjálsan aðgang að netum;

d) til að leggja sérstakar kvaðir á leyfishafa með sterka
markaðsstöðu, í samræmi við samkeppnisreglur
bandalagsins eins og skilgreint er í 3. mgr. 4. gr.
samtengingartilskipunarinnar í tengslum við framboð
almennra fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu sem er öllum
aðgengileg.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. getur þurft rekstrarleyfi til að bjóða fram
talsímaþjónustu sem er öllum aðgengileg, setja upp og bjóða fram
almenn fjarskiptanet svo og önnur net þar sem útvarpstíðni er
notuð.

8. gr.

Skilyrði sem eru bundin við rekstrarleyfi

1. Til viðbótar skilyrðunum, sem eru sett vegna almennra
heimilda, má í rökstuddum tilvikum binda rekstrarleyfi
skilyrðunum sem eru tilgreind í 2. og 4. lið viðaukans.

Slík skilyrði mega einungis tengjast aðstæðum, sem liggja til
grundvallar slíku leyfi, eins og skilgreint er í 7. gr.

2. Aðildarríkin geta fellt skilmála sem gilda um almennar
heimildir inn í rekstrarleyfi með því að binda rekstrarleyfin
skilyrðum sem fram koma í viðaukanum.

Óheimilt er að takmarka eða bæta við réttindi eða skilyrði, sem
eru bundin við almenna heimild, með því að veita rekstrarleyfi,
nema í vel rökstuddum tilvikum og að vissu marki, einkum þegar
um er að ræða skuldbindingar sem tengjast veitingu altækrar
þjónustu og/eða eftirliti með sterkri markaðsstöðu eða
skuldbindingar sem tengjast tilboðum þegar um er að ræða
samanburðarútboð.

3. Aðildarríkin skulu, með fyrirvara um 20. gr., tryggja
að upplýsingar um skilyrði, sem verða bundin við rekstrarleyfi,
séu birtar á viðeigandi hátt til að tryggja greiðan aðgang
að upplýsingunum. Tilkynna skal um það í
stjórnartíðindum viðkomandi aðildarríkis og í Stjórnartíðindum
Evrópubandalaganna hvar slíkar upplýsingar eru birtar.

4. Aðildarríkin geta að vissu marki og í vel rökstuddum tilvikum
breytt skilyrðunum sem eru bundin við rekstrarleyfi. Ef þau
hyggjast gera það skulu þau tilkynna þau áform sín með hæfilegum
fyrirvara og gefa hagsmunaaðilum kost á að láta í ljós álit sitt á
fyrirhuguðum breytingum.
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9. gr.

Málsmeðferð við veitingu rekstrarleyfa

1. Þegar aðildarríkin veita rekstrarleyfi skulu þau tryggja að
upplýsingar um málsmeðferð við veitingu þeirra séu birtar á
viðeigandi hátt svo að auðvelt sé að nálgast þær.

Tilkynna skal um það í stjórnartíðindum viðkomandi aðildarríkis
og í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna hvar slíkar
upplýsingar eru birtar.

2. Þegar aðildarríki hyggst veita rekstrarleyfi skal það:

- veita rekstrarleyfið samkvæmt málsmeðferð sem er opin,
þannig að jafnræðis sé gætt og gagnsæ og í því augnamiði
skal það beita sömu málsmeðferð gagnvart öllum
umsækjendum, nema rík ástæða sé fyrir mismunun, og

- setja hæfileg tímamörk; meðal annars skal það upplýsa
umsækjandann um ákvörðun sína eins fljótt og unnt er og
eigi síðar en sex vikum eftir viðtöku umsóknarinnar.
Aðildarríkin geta, í ákvæðum sem eru samþykkt til
framkvæmdar þessari tilskipun, lengt þennan frest í allt að
fjóra mánuði í vel rökstuddum tilvikum sem hafa verið
sérstaklega skilgreind í umræddum ákvæðum. Einkum þegar
um er að ræða samanburðarútboð geta aðildarríkin lengt
frestinn í allt að fjóra mánuði. Þessi tímamörk skulu vera
með fyrirvara um hvers konar gildandi alþjóðasamninga um
samræmingu tíðni og gervihnattastarfsemi á alþjóðavísu.

3. Öll fyrirtæki, sem uppfylla skilyrðin sem aðildarríkin
ákveða og birta í samræmi við viðeigandi ákvæði þessarar
tilskipunar, eiga rétt á að fá rekstrarleyfi, samanber þó 1. mgr.
10. gr. Ef fyrirtæki, sem sækir um rekstrarleyfi, veitir ekki þær
upplýsingar, sem réttmætt er að krefjast til að sýna að það
uppfylli skilyrðin sem eru sett í samræmi við viðeigandi ákvæði
þessarar tilskipunar, getur innlent eftirlitsyfirvald þó synjað um
veitingu rekstrarleyfis.

4. Ef leyfishafi rekstrarleyfis fullnægir ekki skilyrðunum sem
eru bundin við leyfið, í samræmi við viðeigandi ákvæði þessarar
tilskipunar, getur innlenda eftirlitsyfirvaldið afturkallað, breytt
eða fellt tímabundið niður rekstrarleyfi eða að vissu marki gert
sérstakar ráðstafanir með það í huga að tryggja að farið sé að
skilyrðunum. Jafnframt skal innlenda eftirlitsyfirvaldið veita
viðkomandi fyrirtæki nægilegt svigrúm til að láta í ljós álit sitt á
því hvernig skilyrðunum er beitt og til að bæta fyrir brot innan
eins mánaðar frá því að innlenda eftirlitsyfirvaldið grípur inn í,
nema um sé að ræða endurtekin brot af hálfu téðs fyrirtækis þar
sem innlent eftirlitsyfirvald getur án tafar gert viðeigandi
ráðstafanir. Ef viðkomandi fyrirtæki bætir fyrir brot sín skal
innlenda eftirlitsyfirvaldið eftir atvikum ógilda eða breyta
ákvörðun sinni innan tveggja mánaða frá fyrsta inngripi sínu og
greina frá ástæðunum fyrir því. Ef viðkomandi fyrirtæki bætir
ekki fyrir brot sín skal innlenda eftirlitsyfirvaldið, innan tveggja

mánaða frá fyrsta inngripi sínu, staðfesta ákvörðun sína og greina
frá ástæðunum fyrir því. Ákvörðunin skal send viðkomandi
fyrirtæki áður en vika er liðin frá því að hún er tekin. Aðildarríkin
skulu mæla fyrir um málsmeðferð fyrir áfrýjun slíkrar ákvörðunar
til stofnunar sem er óháð innlenda eftirlitsyfirvaldinu.

5. Ef skaðleg truflun verður á milli fjarskiptanets, þar sem
notuð er útvarpstíðni, og annarra tæknilegra kerfa getur innlent
eftirlitsyfirvald brugðist við fyrirvaralaust til að ráða bót á þeim
vanda. Í slíkum tilvikum skal viðkomandi fyrirtæki fá nægilegt
svigrúm eftir á til að láta álit sitt í ljós og gera tillögur um úrbætur
vegna hinnar skaðlegu truflunar.

6. Aðildarríki, sem neita að veita eða afturkalla, breyta eða
fella niður tímabundið rekstrarleyfi, skulu tilkynna viðkomandi
fyrirtæki um ástæður þess. Aðildarríkin skulu mæla fyrir um
viðeigandi málsmeðferð fyrir áfrýjun slíkrar neitunar,
afturköllunar, breytingar eða tímabundinnar niðurfellingar til
stofnunar sem er óháð innlenda eftirlitsyfirvaldinu.

10. gr.

Takmörkun á fjölda rekstrarleyfa

1. Aðildarríkin geta takmarkað fjölda rekstrarleyfa í hvaða
flokki fjarskiptaþjónustu sem er og fyrir uppsetningu og/eða
rekstur fjarskiptagrunnvirkja, en einungis að því marki sem er
nauðsynlegt til að tryggja skilvirka notkun á útvarpstíðni eða svo
lengi sem þörf krefur til að tryggja framboð á nægilega mörgum
númerum í samræmi við lög bandalagsins.

2. Ef aðildarríki hyggst takmarka fjölda rekstrarleyfa, sem eru
veitt í samræmi við 1. mgr., skal það:

- taka tilhlýðilegt tillit til þess að þjónustan nýtist notendum
sem best og að samkeppni geti þróast eðlilega,

- gera öllum hagsmunaaðilum kleift að láta í ljós álit sitt á
þeim takmörkunum sem settar eru,

- birta ákvörðun sína um að takmarka rekstrarleyfi og ástæður
fyrir því,

- endurskoða takmarkanir með hæfilegu millibili,

- hvetja til umsókna um leyfi.

3. Aðildarríki skulu veita slík rekstrarleyfi á grundvelli
valviðmiðana sem skulu vera hlutlægar, þannig að jafnræðis sé
gætt, ítarlegar, gagnsæjar og hlutfallslegar. Við slíkt val verður að
leggja nægilega áherslu á nauðsyn þess að stuðla að þróun
samkeppni og að bæta hag notenda sem mest.

Aðildarríkin skulu tryggja að upplýsingar um slíkar valviðmiðanir
séu birtar fyrirfram á viðeigandi hátt til að tryggja greiðan aðgang
að upplýsingunum. Tilkynna skal um það í stjórnartíðindum
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viðkomandi aðildarríkis og í  Stjórnartíðindum Evró-
pubandalaganna hvar slíkar upplýsingar eru birtar.

4. Ef aðildarríki kemst að þeirri niðurstöðu, annaðhvort að
eigin frumkvæði eða í framhaldi af fyrirspurn frá fyrirtæki, að
hægt sé að fjölga rekstrarleyfum, annaðhvort við gildistöku þessarar
tilskipunar eða síðar, skal það birta auglýsingu þess efnis og
hvetja til þess að sótt verði um þau leyfi sem bætast við.

11. gr.

Gjöld og greiðslur vegna rekstrarleyfa

1. Aðildarríkin skulu tryggja að gjöld, sem eru lögð á fyrirtæki
sem liður í málsmeðferð við leyfisveitingu, miðist eingöngu við
það að þau nægi fyrir stjórnunarkostnaðinum í tengslum við
umsýslu, eftirlit með og framkvæmd gildandi fyrirkomulags við
rekstrarleyfi. Gjöld vegna rekstrarleyfis skulu vera í réttu hlutfalli
við framlagða vinnu og skulu upplýsingar þar um birtar með
viðeigandi hætti og nægilega sundurliðaðar til að auðvelt sé að
nálgast þær.

2. Þrátt fyrir 1. mgr. geta aðildarríkin, ef um náttúrulegar
takmarkanir er að ræða, veitt innlendum eftirlitsyfirvöldum
heimild til að taka greiðslu sem tryggir hámarksnýtingu þessara
náttúrulegu fanga. Þessar greiðslur skulu vera þannig að jafnræðis
sé gætt og að tekið sé tillit til mikilvægis þess að fram komi
nýjungar í þjónustu og samkeppni.

IV. ÞÁTTUR

FRAMBOÐ FJARSKIPTAÞJÓNUSTU Í ÖLLU
BANDALAGINU

12. gr.

Samhæfing

1. Þegar nauðsyn krefur skal samhæfa skilyrðin sem eru bundin
við almennar heimildir og málsmeðferðarreglurnar fyrir almennar
heimildir.

Með samhæfingu þessara skilyrða og málsmeðferðarreglnanna
skal stefnt að því að þróa kerfi, sem er eins lítt íþyngjandi og
kostur er og tryggir samræmi við ákvæði þessarar tilskipunar,
einkum 3., 4. og 5. gr. og við viðeigandi grunnkröfur og aðrar
kröfur til almannaheilla sem fram koma í 1. 2. og 3. lið viðaukans.

Samhæfingin skal enn fremur miða að því að skapa jafnvægi milli
réttinda og skyldna fyrirtækja sem starfa samkvæmt heimildum.

2. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við málsmeðferðina
sem mælt er fyrir um í 16. gr., veita Samtökum póst- og símastjórna
í  Vestur-Evrópu (CEPT), Evrópunefnd um starfsreglur á
fjarskiptasviðinu (ECTRA), Samtökum póst- og símastjórna í
Vestur-Evrópu (CEPT) / Evrópunefnd um þráðlaus fjarskipti

(ERC), eða öðrum samhæfingaraðilum sem málið varðar, umboð.
Í þessum umboðum skal skilgreint hvaða verkefni á að leysa og
hvaða flokka almennra heimilda á að samhæfa auk þess sem mælt
skal fyrir um tímaáætlun fyrir vinnuna sem fer í að samhæfa
skilyrðin og málsmeðferðarreglurnar.

3. Á grundvelli þeirrar vinnu sem fer fram samkvæmt 2. mgr.,
og með fyrirvara um 7. gr., skal samþykkja ákvörðun í samræmi
við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 17. gr., þess efnis að
samhæfðar almennar heimildir gildi.

13. gr.

Einnarviðkomuaðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal, þegar við á og í samráði 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, í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um
í 17. gr., til að taka upp einnarviðkomuaðferð í tengslum við
veitingu rekstrarleyfa og tilkynningarreglur þegar um er að ræða
almennar heimildir, þar á meðal heppilegt fyrirkomulag við
umsýslu alla. 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 hægt er að senda
umsóknir og tilkynningar til;

c) þegar um er að ræða rekstrarleyfi skulu aðilarnir, sem
umsóknir eru sendar til, senda þær áfram til viðkomandi
innlendra eftirlitsyfirvalda innan sjö virkra daga frá formlegri
viðtöku þeirra.

Þegar um er að ræða almennar heimildir skulu aðilarnir, sem
tilkynningar eru sendar til, senda þær áfram til viðkomandi
innlendra eftirlitsyfirvalda innan tveggja virkra daga frá
formlegri viðtöku þeirra;

d) þegar um er að ræða rekstrarleyfi skulu viðkomandi innlend
eftirlitsyfirvöld taka ákvörðun um veitingu slíkra leyfa innan
þeirra tímamarka sem um getur í 2. mgr. 9. gr. Þau skulu
greina bæði umsækjanda og aðilum, sem umsóknin var send
til, um ákvörðun sína innan einnar viku frá því að ákvörðun
er tekin.

Þegar um er að ræða almennar heimildir skulu viðkomandi
innlend eftirlitsyfirvöld virða þau tímamörk sem um getur í
2. mgr. 5. gr.;
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e) ákvæði 9. gr. og 5. gr. skulu gilda annars vegar um umsóknir
um rekstrarleyfi og hins vegar um tilkynningar samkvæmt
einnarviðkomuaðferð;

f) aðilarnir, sem senda má umsóknir og tilkynningar til, skulu
árlega gefa framkvæmdastjórninni skýrslu um reynsluna af
einnarviðkomuaðferðinni, þar á meðal upplýsingar um
synjun umsókna og andmæli gegn tilkynningum;

g) þeir aðilar, sem einnarviðkomuaðferðin varðar, skulu virða
þær trúnaðarkvaðir sem um getur í 20. gr.

V. ÞÁTTUR

LEYFISVEITINGARNEFND

14. gr.

Stofnun leyfisveitingarnefndar

Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndar sem skipuð er
fulltrúum aðildarríkjanna undir formennsku fulltrúa
framkvæmdastjórnarinnar. Nefndin nefnist leyfisveitingarnefndin
(hér á eftir kölluð ,,nefndin�).

15. gr.

Upplýsingaskipti

Framkvæmdastjórnin skal, ef með þarf, greina nefndinni frá
árangrinum af reglulegu samráði við fulltrúa fjarskiptafyrirtækja,
notendur, neytendur, framleiðendur, þjónustuveitendur og
stéttarfélög.

Auk þess skal nefndin, að teknu tilliti til stefnu bandalagsins í
f jarskiptamálum, hvetja t i l  upplýsingaskipta á mill i
aðildarríkjanna og milli aðildarríkjanna og framkvæm-
dastjórnarinnar um ástand og þróun löggjafar að því er varðar
heimildir fyrir fjarskiptaþjónustu.

16. gr.

Nefndarmeðferð nr. I (*)

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.
����������

(*) 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).

17. gr.

Nefndarmeðferð nr. II (b) (*)

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 kveðið er á um í þeirri grein. Formaðurinn
greiðir ekki atkvæði.

Framkvæmdastjórnin skal samþykkja ráðstafanirnar sem öðlast
gildi þegar í stað. Séu ráðstafanirnar hins vegar ekki í samræmi við
álit nefndarinnar ber framkvæmdastjórninni að greina ráðinu
tafarlaust frá þeim. Ef svo ber undir:

- skal framkvæmdastjórnin fresta framkvæmd ráðstafananna,
sem hún hefur ákveðið að gera, um þrjá mánuði frá
dagsetningu orðsendingarinnar,

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

VI. ÞÁTTUR

ALMENN ÁKVÆÐI OG LOKAÁKVÆÐI

18. gr.

Þriðju lönd

1. Ef athygli aðildarríkjanna er vakin á því að fjarskiptafyrirtæki
í bandalaginu eigi í erfiðleikum almenns eðlis, að lögum eða í raun,
með að fá heimildir og starfa samkvæmt þeim í þriðju löndum
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 að semja um sambærileg réttindi fyrir fjarskiptafyrirtæki
bandalagsins í þessum þriðju löndum. Ráðið skal taka ákvörðun
með auknum meirihluta.

3. Ráðstafanir, sem eru gerðar samkvæmt 2. mgr., eru með
fyrirvara um skuldbindingar bandalagsins og aðildarríkjanna
samkvæmt þeim alþjóðasamningum sem við eiga.

19. gr.

Ný þjónusta

Með fyrirvara um II. og III. þátt skulu aðildarríkin, þar sem
framboð á fjarskiptaþjónustu hefur ekki enn verið fellt undir
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almennar heimildir og þar sem ekki er hægt að bjóða
fjarskiptaþjónustu og/eða -net án heimildar, samþykkja
bráðabirgðaskilyrði, eigi síðar en sex vikum eftir að þeim hefur
borist umsókn, sem heimila fyrirtækinu að byrja að veita
þjónustuna, eða hafna umsókninni og tilkynna viðkomandi
fyrirtæki um ástæður þess. Aðildarríkin skulu því næst, og eins
fljótt og við verður komið, samþykkja endanleg skilyrði eða
samþykkja framboð á viðkomandi þjónustu án heimildar eða
færa fram ástæður ef um synjun er að ræða. Aðildarríkin skulu
ákveða viðeigandi málsmeðferð svo að hægt sé að áfrýja til
stofnunar, sem er óháð innlenda eftirlitsyfirvaldinu, þegar synjað
er að samþykkja bráðabirgðaskilyrði eða endanleg skilyrði,
umsóknum er hafnað eða synjað um samþykki fyrir því að
viðkomandi þjónusta sé boðin fram án heimildar.

20. gr.

Trúnaðarkvaðir

1. Innlend eftirlitsyfirvöld skulu ekki veita upplýsingar, sem
falla undir þagnarskyldu, einkum á þetta við um upplýsingar um
fyrirtæki, viðskiptatengsl þeirra og kostnaðarþætti.

2. Ákvæði 1. mgr. er með fyrirvara um rétt innlendra
eftirl itsyfirvalda 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 sem vilja 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 þagnarskyldu.

21. gr.

Tilkynningar

1. Auk þeirra upplýsinga, sem þegar er krafist samkvæmt
tilskipun 90/388/EBE, skulu aðildarríkin veita framkvæm-
dastjórninni eftirfarandi upplýsingar:

- nöfn og heimilisföng innlendra yfirvalda og aðila sem hafa
umboð til að gefa út innlendar heimildir,

- upplýsingar um fyrirkomulag við veitingu heimilda
innanlands.

2. Aðildarríkin skulu tilkynna allar breytingar sem varða
upplýsingar, sem eru veittar samkvæmt 1. mgr., innan eins mánaðar
frá því að þær öðlast gildi.

22. gr

Heimildir sem eru í gildi á gildistökudegi þessarar
tilskipunar

1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að
færa heimildir, sem eru í gildi á gildistökudegi þessarar tilskipunar,
til samræmis við ákvæði hennar fyrir 1. janúar 1999.

2. Þegar beiting ákvæða þessarar tilskipunar leiðir til þess að
breyta verður skilmálum heimilda, sem eru til fyrir, geta aðildarríkin
framlengt gildistíma skilmálanna, annarra en þeirra sem veita
sérstök réttindi eða einkarétt, sem hafa verið afnumdir eða á að
afnema samkvæmt lögum bandalagsins, að því tilskildu að það sé
hægt að gera án þess að það hafi áhrif á önnur fyrirtæki samkvæmt
lögum bandalagsins, þar á meðal þessari tilskipun. Í slíkum
tilvikum skulu aðildarríkin tilkynna framkvæmdastjórninni um
það til hvaða aðgerða hefur verið gripið í því skyni og greina frá
ástæðum fyrir því.

3. Með fyrirvara um ákvæði 2. mgr. skulu skuldbindingar í
heimildum, sem eru til á gildistökudegi þessarar tilskipunar og
hafa ekki verið færðar til samræmis við ákvæði þessarar tilskipunar
þann 1. janúar 1999, falla úr gildi.

Framkvæmdastjórnin getur, samkvæmt beiðni og þegar rök liggja
til þess, veitt aðildarríkjunum aukinn frest.

23. gr.

Endurskoðunarmeðferð

Fyrir 1. janúar árið 2000 skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu
fyrir Evrópuþingið og ráðið og skulu henni fylgja nýjar tillögur að
lagasetningu ef við á. Í skýrslunni skal, á grundvelli fenginnar
reynslu, lagt mat á þörfina fyrir frekari lagasetningu að því er
varðar heimildir, einkum í tengslum við samræmingu málsmeðferðar
og gildissvið rekstrarleyfa, aðra þætti samhæfingar og
samevrópska þjónustu og net. Í skýrslunni skulu einnig vera
tillögur sem miða að því að steypa saman hinum ýmsu nefndum
sem koma að fjarskiptalöggjöf bandalagsins. Í skýrslunni skal
einnig fjallað um breytingar sem þarf að gera til að aðlaga innihald
viðaukans að nýrri tækniþróun og markvissari starfsvenjum í
samræmi við 2. mgr. 7. gr.

24. gr.

Frestun

Veita ber þeim aðildarríkjum, sem eru tilgreind í ályktunum ráðsins
frá 22. júlí 1993 og 22. desember 1994 og eiga rétt á frekara
aðlögunartímabili til að afnema höft af fjarskiptaþjónustu, frest
vegna skuldbindinga sem um getur í 3. (3. mgr.), 7., 9., 10.
( 1. mgr.), 12., 13. og 22. gr., svo lengi og að svo miklu leyti sem
þau nýta sér slík aðlögunartímabil. Aðildarríkin skulu tilkynna
framkvæmdastjórninni hvort þau hyggist nýta sér þennan frest.
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25. gr.

Framkvæmd

Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari og birta
skilyrði og málsmeðferð sem tengjast heimildum eins fljótt og
unnt er og eigi síðar en 31. desember 1997. Þau skulu tilkynna
það framkvæmdastjórninni þegar í stað.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær
verða birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um
slíka tilvísun.

26. gr.

Gildistaka

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

27. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 10. apríl 1997.

Fyrir hönd Evrópuþingsins,  Fyrir hönd ráðsins,

J. M. GIL-ROBLES  A. VAN DOK VAN WEELE

forseti.  forseti.
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VIÐAUKI

SKILYRÐI SEM BINDA MÁ VIÐ HEIMILDIR

1. Skilyrði, sem eru bundin við heimildir, verða að samrýmast samkeppnisreglum sáttmálans.

2.  Skilyrði, sem binda má við allar heimildir, ef ástæða er til og það brýtur ekki í bága við hlutfallsreglu:

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

2.2. skilyrði sem tengjast upplýsingum sem eðlilegt er að fara fram á 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 þannig að jafnræðis sé gætt og raski ekki
samkeppni;

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

3. Hægt er að binda sérstök skilyrði við almennar heimildir vegna framboðs á fjarskiptaþjónustu, sem
er öllum aðgengileg, og á almennum fjarskiptanetum ef ástæður leyfa og með fyrirvara um
hlutfallsregluna:

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 viðskiptamannagrunni sem eru nauðsynlegar til að veita altæka
símaskrárþjónustu;

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 hægt er að binda við rekstrarleyfi 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 notkun 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, sem hafa sterka markaðsstöðu, 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
fjárhagslega, stjórnunarlega og tæknilega getu umsækjanda, og skilyrði sem gera ráð fyrir
lágmarksrekstrartíma, þar á meðal, eftir atvikum og í samræmi við lög bandalagsins, kvaðir um
framboð á fjarskiptaþjónustu, sem er öllum aðgengileg, og framboð á almennum fjarskiptanetum;

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 lagaleg 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).


