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ÁLYKTUN RÁÐSINS

frá 22. september 1997

um frekari þróun númerafyrirkomulags í fjarskiptaþjónustu
í Evrópubandalaginu(*)

(97/C 303/01)

- því að gefa kost á númeraflutningi,

- jöfnum aðgangi allra markaðsaðila að númerum,
bæði hvað varðar magn og gæði,

b) að þörf er á að þróa enn frekar númerafyrirkomulag í
Evrópu í samvinnu við Samtök póst- og símastjórna í
Vestur-Evrópu (CEPT), einkum með tilliti til þess að
koma í tæka tíð á fót evrópsku símanúmerasvæði
(ETNS) til að útvega númer sem þarf til að þróa tiltekna
samevrópska þjónustustarfsemi.

3. ÁLÍTUR:

- að í það minnsta viðskiptamenn allra fyrirtækja með
umtalsverða markaðshlutdeild, sem veita fasta
almenna staðbundna símaþjónustu, skuli eiga völ á
öðrum fyrirtækjum með notendavænni aðferð án
mismununar, sem geri kleift að velja flutningsaðila
fyrir hvert símtal um sig, eigi síðar en 1. janúar 1998,
eða, í þeim löndum sem hafa fengið viðbótarað-
lögunartíma, fyrir þann tíma sem samþykkt hefur
verið að þau skuli hafa afnumið öll höft á
talsímaþjónustu,

- að þörf sé á að koma á forvali flutningsaðila, að minnsta
kosti fyrir fyrirtæki með verulega markaðshlutdeild,
sem veita fasta staðbundna almenna símaþjónustu,
eins nærri og unnt er, en þó ekki síðar en, tveimur
árum eftir lokafrestinn fyrir fullt afnám, sem um getur
í löggjöf bandalagsins, til að hvetja til samkeppni í
öllum geirum markaðarins og, þar sem með þarf, með
skilyrðunum sem ákveðin verða í væntanlegri
samhæfingartilskipun,

- varðandi flytjanleg númer, sem áætlað er að komið
verði á í síðasta lagi árið 2003, að aðildarríkjunum beri
að gera allt, sem í þeirra valdi stendur, til að flýta
þeirri þróun svo að koma megi þeim á eins nálægt
þeim degi sem höftin verða afnumin að fullu og auðið
er, og helst ekki síðar en tveimur árum frá því hann
rennur út.

RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS,

sem hefur hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

sem hefur hliðsjón af ályktun ráðsins frá 19. nóvember 1992 um
samevrópskt samstarf um númerafyrirkomulag við
fjarskiptaþjónustu,

og tekur tillit til eftirfarandi:

Framkvæmdastjórnin gaf út grænbók um númerafyrirkomulag
fyrir fjarskiptaþjónustu í Evrópu 20. nóvember 1996 og
orðsendingu um niðurstöður almennra viðræðna um grænbókina
21. maí 1997.

Í löggjöf bandalagsins er þess krafist að í innlendum
númeraáætlunum sé séð fyrir nægilega mörgum númerum fyrir
alla þjónustustarfsemi á sviði fjarskipta og að númerum sé úthlutað
á hlutlægan og gagnsæjan hátt og án mismununar.

Þau lagaákvæði, sem þörf er á til að setja lagaramma fyrir fjarskipti
á Evrópuvettvangi í tengslum við fullt afnám hafta á því sviði,
hafa ýmist þegar verið samþykkt eða verða samþykkt á næstunni.

1. FAGNAR almennu samráði framkvæmdastjórnarinnar um
númeramál og TEKUR EFTIR hinum mikla stuðningi sem
kom fram á samráðsfundum um að koma á viðeigandi
númerakerfum sem hvetji til aukinnar samkeppni í
bandalaginu.

2. VIÐURKENNIR:

a) að númerakerfi eru ein helsta leiðin til að auðvelda val
neytenda og virka samkeppni í haftalausu
fjarskiptaumhverfi og að hægt er að ná fram aukinni
samkeppni og meiri skilvirkni, meðal annars með:

- því að gefa neytendum kost á að velja
flutningsaðila fyrir hvert símtal og forval á
flutningsaðila,

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB C 303, 4.10.1997, bls. 1, var nefnd í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/98 frá 17. júlí 1998 um
breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) við EES-samninginn við EES-
samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalagsins.
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4. TEKUR MIÐ AF þeirri fyrirætlun framkvæm-
dastjórnarinnar að gefa út leiðbeiningar sem tryggja að
innlendu númerafyrirkomulagi í hverju landi verði breytt
þannig að jafn aðgangur allra markaðsaðila að númerum
náist fram, bæði að því er varðar magn og gæði.

5. FER ÞESS Á LEIT VIÐ AÐILDARRÍKIN OG
FRAMKVÆMDASTJÓRNINA AÐ NAUÐSYNLEGAR
RÁÐSTAFANIR SÉU GERÐAR TIL AÐ TRYGGJA:

- samvinnu við Samtök póst- og símastjórna í Vestur-
Evrópu (CEPT), Númeraþing Evrópu og
Alþjóðafjarskiptasambandið (ITU) til að ná því
sameiginlega markmiði að koma á fót evrópsku
símanúmerasvæði (ETNS) eigi síðar en 1. janúar 1999
á grundvelli landsnúmersins ,,388�,

- að evrópskt símanúmerasvæði geri kleift að bjóða
mikið úrval þjónustu um alla Evrópu og að notendur
geti auðveldlega aðgreint hinar ýmsu gerðir þjónustu
og taxta,

- sameiginlega aðferð við ritstafanúmeraval, sem byggi
á samevrópskri útfærslu á valkosti A í ITU-tilmælum
E.161 og Evrópustaðlinum ETS 300640, að teknu
tilliti til stafrófa í hverju landi og að einnig verði stöðluð
viss skipanatákn sem byggja á hnöppunum ,,*� og
,,#�.

6. HVETUR FRAMKVÆMDASTJÓRNINA:

a) að því er varðar forval á flutningsaðila

- til að semja tillögur til Evrópuþingsins og ráðsins
í samræmi við 3. lið;

b) að því er varðar flutning númera milli fyrirtækja

- til að semja tillögur til Evrópuþingsins og ráðsins
um að þessum möguleika verði komið á fyrr í
samræmi við 3. lið,

- til að semja leiðbeiningar, ef með þarf, um
sanngjarnt og samkeppnishvetjandi fyrirkomulag
milli fyrirtækja um kostnað við númeraflutning,

- til að kanna hugsanlegar lágmarkskröfur og
stöðlunarkröfur með það fyrir augum að tryggja
rekstrarsamhæfi númeraflutnings til lengri tíma,
sem til dæmis ,,hugsandi netkerfi� gætu boðið
upp á;

c) til að ýta undir stöðlun númeraflutnings og vals á
flutningsaðilum með aðstoð Fjarskiptastaðlastofnun
Evrópu;

d) til að kanna

- þarfir neytenda með tilliti til númera, einkum að
því er varðar hugsanleg not fyrir beinar
gjaldskrárupplýsingar til notanda um hvert
símtal, ef númer gefa ekki lengur áreiðanlegar
upplýsingar um taxta símtals, svo og tæknileg
atriði varðandi útfærslu slíkra kerfa í umhverfi
með mörgum fyrirtækjum,

- þörfina á frekari þróun samþættrar
langtímanálgunar við númeraúthlutun í Evrópu,
í ljósi reynslunnar af afnámi hafta og af evrópska
símanúmerasvæðinu, og kostnað og ávinning sem
leiðir af þeirri þróun;

e) til að fylgjast með stöðunni í nafngjöf og
netfangaúthlutun á Netinu og gefa skýrslu um hana,
og að leggja til aðgerðir, eftir því sem þörf krefur,
varðandi skipulag og stjórnun Netsins;

f) til að gefa Evrópuþinginu og ráðinu reglulega skýrslu
um hvernig miðar í þeim málum sem fjallað er um í
þessari ályktun.


