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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1 ),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale
komité(2 ),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 189 B(3 ) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I rådsdirektiv 90/387/EØF av 28. juni 1990 om opprettelse
av et indre marked for teletjenester ved gjennomføring av
tilgang til åpne telenett (ONP)(4 ) er det fastsatt at det bl.a.
skal vedtas et særdirektiv der det fastsettes vilkår for tilgang
til åpne telenett for telefontjenesten.

2) I henhold til nevnte direktiv får vilkårene for tilgang til åpne
telenett anvendelse på offentlige telenett og eventuelt på
offentlige teletjenester. Anvendelsen av vilkår for tilgang til
åpne telenett på telefontjenesten bør heretter også omfatte
anvendelsen av vilkår for tilgang til åpne telenett på nettet
som tjenesten ytes gjennom.

3) Vilkårene for tilgang til åpne telenett med hensyn til adgang
til og bruk av faste offentlige telefonnett og -tjenester bør få
anvendelse på all netteknologi som i dag anvendes i
medlemsstatene, herunder analoge telefonnett, digitale nett
og digitale flertjenestenett (ISDN).

4) Dette direktiv får ikke anvendelse på mobiltelefontjenester.
Det får imidlertid anvendelse på bruk av faste offentlige
telefonnett av operatører av offentlige mobiltelefontjenester,
særlig når det gjelder sammenkopling av mobiltelefonnett

og det faste offentlige telefonnett i en enkelt medlemsstat
med henblikk på å opprette et komplett sett av tjenester på
fellesskapsplan. Dette direktiv får ikke anvendelse på
direkte sammenkopling mellom operatører av offentlige
mobiltelefontjenester.

5) Dette direktiv får ikke anvendelse på tjenester eller
tilleggstjenester som stilles til rådighet på nett-
termineringspunkter som befinner seg utenfor Fellesskapet.

6) I kommisjonsdirektiv 90/388/EØF av 28. juni 1990 om
konkurranse på markedene for teletjenester(5 ) kreves det
at medlemsstatene opphever eneretten til å yte andre
teletjenester enn telefontjenesten. Direktivet får ikke
anvendelse på teleks-, mobiltelefon- og person-
søkertjenesten.

7) Enkelte medlemsstater har opphevet eneretten til å yte
telefontjenester og til det offentlige telenett. Disse
medlemsstatene bør sørge for at alle brukere kan abonnere
på harmoniserte telefontjenester i samsvar med dette
direktiv. Bestemmelsene i dette direktiv bør ikke hindre
adgangen til markedene for telefontjenester eller tilgangen
til det offentlige telenett.

8) Telefontjenesten har fått en samfunnsmessig og økonomisk
betydning, og alle i Fellesskapet bør ha rett til å abonnere
på denne tjenesten. I henhold til prinsippet om ikke-
diskriminering bør telefontjenesten tilbys og på forespørsel
stilles til rådighet for alle brukere, uten forskjellsbehandling.
Prinsippet om ikke-diskriminering gjelder blant annet
oppkoplingsmuligheter, takster, kvaliteten på tjenesten,
leveringstid, rettferdig fordeling av kapasitet i tilfelle
knapphet, reparasjonstid, tilgjengelighet på nettinformasjon
og kunderelevante opplysninger, med forbehold for
gjeldende lovgivning om sikring av persondata og vern av
privatlivets fred.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 25/98 av 27. mars 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester),
se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 122 av 18.5.1995, s. 4.

(2) EFT nr. C 236 av 11.9.1995, s. 38.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 16. mai 1995 (EFT nr. C 151 av 19.6.1995,
s. 27), Rådets felles holdning av 12. juli 1995 (EFT nr. C 281 av 25.10.1995,
s. 19), Europaparlamentsbeslutning av 26. oktober 1995 (EFT nr. C 308
av 20.11.1995) og rådsbeslutning av 27. november 1995.

(4) EFT nr. L 192 av 24.7.1990, s. 1.

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 95/62/EF

av 13. desember 1995

om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på
telefontjenesten(*)

(5) EFT nr. L 192 av 24.7.1990, s. 10. Direktivet endret ved direktiv 94/46/EF
(EFT nr. L 268 av 19.10.1994, s. 15).
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9) I samsvar med direktiv 90/388/EØF skal medlemsstater
som opprettholder eneretter til å etablere og drive offentlige
telenett, treffe de nødvendige tiltak for å offentliggjøre
gjeldende vilkår for adgang til og bruk av nett og sikre at
disse vilkårene er objektive og ikke virker diskriminerende.
Det er nødvendig å harmonisere hvilke spesifikasjoner som
skal offentliggjøres, og i hvilken form dette skal skje, for å
gjøre det lettere å yte teletjenester innenfor den enkelte
medlemsstat og mellom medlemsstatene, særlig tjenester
som ytes av foretak, selskaper eller fysiske personer som
er etablert i en annen medlemsstat enn foretaket, selskapet
eller den fysiske person tjenestene er beregnet på.

10) I samsvar med prinsippet om skille mellom tilsyns- og
driftsfunksjoner er det opprettet nasjonale tilsyns-
myndigheter i medlemsstatene. I henhold til nærhets-
prinsippet skal den nasjonale tilsynsmyndighet i den enkelte
medlemsstat spille en viktig rolle ved gjennomføringen av
dette direktiv, særlig i forbindelse med offentliggjøringen
av mål og statistikk over ytelser, frister for iverksettelse av
nye tilleggstjenester, nødvendig høring av brukere/
forbrukere og deres organisasjoner, kontroll av nummer-
planer, tilsyn med bruksvilkår og tvisteløsning, og den bør
sørge for lik behandling av brukerne i hele Fellesskapet. De
nasjonale tilsynsmyndigheter bør råde over de nødvendige
midler, slik at de kan utføre disse oppgavene fullt ut.

11) Tjenestens kvalitet slik den oppfattes av brukerne, er et
vesentlig aspekt ved den tilbudte tjeneste, og av hensyn til
brukerne bør parameterne for vurdering av tjenestekvalitet
og kvalitetsnivåene som faktisk oppnås, offentliggjøres.
Det er nødvendig å råde over harmoniserte parametere for
tjenestekvalitet og felles målemetoder for å kunne vurdere
om tjenestekvaliteten er den samme i hele Fellesskapet. De
ulike kategoriene av brukere stiller ulike krav med hensyn
til kvalitetsnivå på tjenesten, og det kan derfor være
relevant med ulike takster.

12) Brukere av det faste offentlige telefonnett bør minst ha de
samme rettigheter overfor teleoperatører som de har overfor
leverandører av andre varer og tjenester, og teleoperatørene
bør ikke ha noe uberettiget rettslig vern overfor brukerne
av det faste offentlige telefonnett.

13) En avtale mellom partene kan utgjøre en kontrakt. For å
unngå ulike kontraktsvilkår må de nasjonale tilsyns-
myndigheter ha rett til å kreve at det foretas endringer i
vilkårene teleoperatørene fastsetter for brukerne i sine
kontrakter. Medlemsstatene kan beslutte at den nasjonale
tilsynsmyndighet skal kontrollere kontraktsvilkårene før
de tas i bruk av teleoperatørene, eller på et hvilket som
helst tidspunkt på anmodning fra en bruker.

14) I rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige
vilkår i forbrukeravtaler(1 ) er det allerede fastsatt et generelt
forbrukervern i forbindelse med kontraktsvilkår. For dette
direktivs formål er det imidlertid nødvendig å utvide det
generelle vernet og tilføye særlige regler som bør gjelde for
alle forbrukere.

15) I tillegg til den grunnleggende telefontjenesten som stilles
til rådighet for brukerne, bør det i den grad det er teknisk og
økonomisk mulig, sikres at brukerne tilbys et harmonisert
minstesett av avanserte tilleggstjenester til telefontjenesten
for kommunikasjon i medlemsstatene og mellom disse.

16) Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen ble
20. desember 1994 enige om en modus vivendi for gjennom-
føringsbestemmelser til rettsakter vedtatt etter framgangs-
måten nevnt i traktatens artikkel 189 B.

17) Tilbudet av andre tilleggstjenester til telefontjenesten som
opprettes for å møte etterspørselen i markedet, utover det
harmoniserte minstesett av tilleggstjenester til
telefontjenesten som er beskrevet i dette direktiv, bør ikke
være til hinder for tilbudet av grunnleggende tilleggstjenester
til telefontjenesten og bør ikke medføre urimelige
prisøkninger på den grunnleggende telefontjenesten.

18) Harmoniserte vilkår for telefontjenesten bør gi
medlemsstatene mulighet til å bestemme fristene for
gjennomføringen, på bakgrunn av forskjellene i nettenes
tekniske utvikling og etterspørselen i markedet.

19) Kommisjonen har offentliggjort retningslinjer for
anvendelsen av Fellesskapets konkurranseregler på området
telekommunikasjon(2), bl.a. for å presisere vilkårene for
anvendelse av Fellesskapets konkurranseregler i tilfeller
der teleoperatører samarbeider for å gjennomføre en
sammenkopling av offentlige nett og tjenester på
fellesskapsplan.

20) For å stille til rådighet effektive teletjenester og tilby nye
anvendelsesområder, kan teletjenesteytere og andre brukere
i samsvar med fellesskapsrettens prinsipper anmode om å
få adgang til det faste offentlige telefonnett på andre punkter
enn nett-termineringspunktene som tilbys flertallet av
telefonbrukerne. Slike anmodninger må være rimelige med
hensyn til tekniske og økonomiske muligheter. Det bør
innføres framgangsmåter som gjør det mulig å skape balanse
mellom kravene fra brukerne og teleoperatørenes berettigede
interesser. Det er viktig at en fullstendig og effektiv bruk av
det faste offentlige telefonnett gjennom en slik spesiell
nettilknytning ikke skader det offentlige netts integritet.

(1) EFT nr. L 95 av 21.4.1993, s. 29.

(2) EFT nr. C 233 av 6.9.1991, s. 2.
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21) I henhold til definisjonen i direktiv 90/387/EØF kan nett-
termineringspunktet befinne seg i lokalene til en
teleoperatør. Dette direktiv inneholder ikke noe særskilt
krav om at utstyr som eies av tjenesteyterne, må installeres
i lokalene til en teleoperatør.

22) Det er nødvendig at de nasjonale tilsynsmyndigheter
iverksetter egnede beskyttelsestiltak for å sørge for at
teleoperatører ikke diskriminerer tjenesteytere som de
konkurrerer med, herunder særlig beskyttelsestiltak som
sikrer lik adgang til nettgrensesnittet. Takstene som gjelder
for teleoperatører når de bruker det faste offentlige
telefonnett til å yte teletjenester, bør være de samme som
dem som gjelder for andre brukere.

23) Dersom innføringen av nye og intelligente nettarkitekturer
fører til strukturelle fordeler og stordriftsfordeler, bør dette
komme brukerne til gode. Utviklingen av fellesskaps-
markedet for teletjenester krever stor tilgjengelighet av
tilleggstjenester som definert i dette direktiv. Prinsippet
om ikke-diskriminering bør anvendes på en slik måte at det
ikke hindrer utviklingen av avanserte teletjenester.

24) Teleoperatørene bør oppmuntres til å opprette nødvendige
samarbeidsordninger for å sikre at en fullstendig sammen-
kopling av offentlige nett er mulig på fellesskapsplan, særlig
når det gjelder telefontjenesten. De nasjonale tilsyns-
myndigheter bør lette et slikt samarbeid. Sammenkoplingen
bør underkastes tilsyn med henblikk på å verne brukernes
interesser i hele Fellesskapet og sikre at fellesskapsretten
overholdes, eventuelt i samsvar med eksisterende
internasjonale rammeregler under Den internasjonale
teleunion (ITU). De nasjonale tilsyns-myndigheter bør
derfor om nødvendig ha adgang til fullstendige opplysninger
om avtalene om nettsammen-kopling. Kommisjonen kan
anmode medlemsstatene om nærmere opplysninger om
avtaler om spesiell nettilknytning og avtaler om
sammenkopling dersom dette er fastsatt i fellesskapsretten.

25) Sammenkoplingen av offentlige telefonnett er en
forutsetning for å kunne yte telefontjenester på
fellesskapsplan. Det er de nasjonale tilsynsmyndigheters
ansvar å sikre at vilkårene for sammenkopling av faste
offentlige telefonnett, herunder sammenkopling mellom
teleoperatører fra andre medlemsstater og operatører av
offentlige mobiltelefontjenester, er objektive og ikke virker
diskriminerende, i samsvar med direktiv 90/387/EØF.

26) Dersom en medlemsstats faste offentlige telefonnett drives
av flere teleoperatører, er det nødvendig at de nasjonale
tilsynsmyndigheter fører et egnet tilsyn med vilkårene for
sammenkopling for å sikre at telefontjenesten stilles til
rådighet i hele Fellesskapet. Vilkårene for sammenkopling
bør ta behørig hensyn til prinsippene fastsatt i dette direktiv.

27) Prinsippet om ikke-diskriminering i forbindelse med
sammenkopling har som hovedmål å unngå at teleoperatørene
misbruker en dominerende stilling.

28) I henhold til direktiv 90/387/EØF bør det i hele Fellesskapet
anvendes felles, effektive takstprinsipper som bygger på
objektive kriterier og er kostnadsorienterte. Det kan være
nødvendig med en rimelig overgangsperiode for en
fullstendig gjennomføring av disse takstprinsippene.
Takstene må ikke desto mindre være oversiktlige og
offentliggjøres på en egnet måte, de bør i tilstrekkelig omfang
fastsettes spesifikt i samsvar med traktatens
konkurranseregler, de må ikke være diskriminerende, og de
må sikre lik behandling. Anvendelsen av prinsippet om
kostnadsorientering bør ta hensyn til målet om en allmenn
tjeneste, og det kan tas hensyn til distriktspolitikk som har
som mål å sørge for utjevning innenfor en medlemsstat.

29) De nasjonale tilsynsmyndigheter bør ha ansvar for tilsynet
med takstene. Utviklingen av takststrukturene bør følge
den tekniske utvikling og etterspørselen fra brukerne. Kravet
om kostnadsorienterte takster innebærer at teleoperatørene
innen en rimelig frist må iverksette systemer for føring av
kostnadsregnskap der kostnadene på en mest mulig nøyaktig
måte belastes de ulike tjenester på grunnlag av et oversiktlig
system for føring av kostnadsregnskap. Disse kravene kan
for eksempel oppfylles ved anvendelse av prinsippet om
en fullstendig fordeling av kostnadene.

30) I forbindelse med det alminnelige prinsippet om
kostnadsorientering er det nødvendig med en viss
fleksibilitet, under tilsyn fra de nasjonale tilsyns-
myndigheter, slik at det kan anvendes rabattordninger for
visse former for bruk eller anvendes særlige takster ut fra
samfunnshensyn for visse grupper av personer, visse anrop
eller visse tider på døgnet. Rabattordningene må være i
samsvar med traktatens konkurranseregler, særlig med det
alminnelige prinsippet om at inngåelse av kontrakter ikke
kan gjøres betinget av tilleggsytelser uten forbindelse til
kontraktens formål. Rabattordninger kan blant annet ikke
knytte tjenester som stilles til rådighet i henhold til særretter
eller eneretter, sammen med tjenester som ytes i en
konkurransesammenheng.

31) Brukerne bør kunne kontrollere at regningene de mottar, er
korrekte, og de bør derfor gis mulighet til å få spesifiserte
regninger som svarer til deres behov, og som er i samsvar
med lovgivningen om datasikring og vern av privatlivets
fred.

32) Kataloger over telefonabonnenter utgjør et viktig element i
forbindelse med bruken av telefontjenesten og bør derfor
stilles fritt til rådighet. Opplysningene i katalogene bør
stilles til rådighet på et rettferdig og ikke-diskriminerende
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grunnlag. Brukerne bør ha mulighet til å velge om de vil stå
oppført i katalogene eller ikke, i samsvar med gjeldende
lovgivning om datasikring og vern av privatlivets fred. Dette
direktiv endrer ikke gjeldende regler for levering av kataloger.

33) Offentlige betalingstelefoner spiller en viktig rolle når det
gjelder adgangen til telefontjenesten, særlig i
nødssituasjoner, og det bør derfor sikres at de er tilgjengelige
i et tilstrekkelig omfang til å oppfylle brukernes rimelige
behov.

34) Kommisjonen innser at innføringen av en enhetlig type
telefonbetalingskort som kan brukes i alle medlemsstater,
vil være til fordel for brukerne, og har derfor gitt Den
europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og Den
europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) mandat til å utarbeide egnede standarder.
Parallelt med disse standardene bør kommersielle avtaler
sikre at forhåndsbetalte kort som er utstedt i en
medlemsstat, kan brukes i de andre medlemsstatene.

35) Det kan treffes tiltak i den enkelte medlemsstat for å støtte
grupper av personer med særlige behov. Slike tiltak kan
blant annet omfatte telefontjenesten, fordi den anses som
viktig for funksjonshemmede.

36) Kommisjonen har anmodet Det europeiske standard-
iseringsinstitutt for teletjenester (ETSI) om å undersøke de
tekniske og økonomiske mulighetene for et harmonisert
nettgrensesnitt for enkeltlinjer som gir adgang til det faste
offentlige telefonnett og gjør det mulig å bruke dette i alle
medlemsstatene. For å sikre en harmonisert adgang for
ISDN-terminalutstyr bør det fastsettes krav til det aktuelle
nett-termineringspunktet, herunder spesifikasjoner for
telefonstikkontakten.

37) Nasjonale telefonnummer utgjør en ressurs som bør
underlegges tilsyn av de nasjonale tilsynsmyndigheter.
Nummerstrukturene bør utarbeides i nært samarbeid med
teleoperatørene og være i samsvar med en langsiktig
nummerordning for Fellesskapet og med den internasjonale
nummerstruktur. Nummerendringer er kostbare for
teleoperatørene og for brukerne og bør reduseres til et mini-
mum som er forenlig med langsiktige nasjonale og
internasjonale krav.

38) I rådsresolusjon av 19. november 1992 om å fremme et
felleseuropeisk samarbeid om nummerspørsmål innen
teletjenester(1 ) fastslås det at en styrking av samarbeidet
om nummerordninger for tjenester med et felleseuropeisk
anvendelsesområde er et av de viktigste politiske målene
på dette området. Det må opprettes et europeisk
nummerområde for å lette innføringen og bruken av
felleseuropeiske telefontjenester, herunder grønne nummer
og gratisnummer.

39) I henhold til direktiv 90/388/EØF må medlemsstater som
underkaster teletjenester en konsesjons- eller registrerings-
rutine, sørge for at konsesjonene gis på grunnlag av objektive,
ikke-diskriminerende og oversiktlige kriterier, at eventuelle
avslag er behørig begrunnet, og at det finnes en klageordning
for slike avslag. Vilkårene for bruk av det faste offentlige
telefonnett må være i samsvar med fellesskapsretten, særlig
med direktiv 90/387/EØF. I henhold til rådsdirektiv
92/44/EØF av 5. juni 1992 om anvendelse av vilkår for
tilgang til åpne telenett på leide samband(2 ) må enhver
restriksjon med henblikk på å sikre overholdelsen av
grunnleggende krav være forenlig med fellesskapsretten og
pålagt av den nasjonale tilsynsmyndighet ved lov, forskrift
eller enkeltvedtak. Det må ikke innføres eller opprettholdes
tekniske restriksjoner på sammenkopling av leide samband
og offentlige telenett.

40) I henhold til direktiv 90/387/EØF omfatter de grunnleggende
krav som rettferdiggjør en begrensning på adgang til og bruk
av det offentlige telenett eller offentlige teletjenester, bare
driftssikkerhet i nettet, sikring av nettets integritet, evne til
samtrafikk mellom tjenester når dette er begrunnet, og
datasikring i aktuelle tilfeller. I tillegg får de alminnelige
vilkårene for tilknytning av terminalutstyr anvendelse. De
nasjonale tilsynsmyndigheter kan tillate framgangsmåter
som gir en teleoperatør mulighet til å treffe umiddelbare
tiltak ved alvorlig krenkelse av adgangs- eller bruksvilkårene.

41) Prinsippet om oversiktlighet bør gjelde for de standarder
som telefontjenesten bygger på. I henhold til direktiv
90/387/EØF må harmoniseringen av tekniske grensesnitt
og adgangsvilkår baseres på felles tekniske spesifikasjoner
som tar hensyn til internasjonal standardisering. I henhold
til rådsdirektiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en
informasjonsprosedyre for standarder og tekniske
forskrifter(3 ) må det ikke fastsettes nye nasjonale standarder
på områder der harmoniserte europeiske standarder er un-
der utarbeiding.

42) For å gjøre det mulig for Kommisjonen å føre effektivt
tilsyn med gjennomføringen av dette direktiv må
medlemsstatene gi Kommisjonen melding om hvilke
nasjonale tilsynsmyndigheter som har ansvar for å utføre
oppgavene opprettet ved dette direktiv, og framlegge de
relevante opplysninger som kreves i dette direktiv.

43) I tillegg til de klageordninger som følger av nasjonal
lovgivning eller av fellesskapsretten, bør det fastsettes en
enkel framgangsmåte for megling med sikte på å løse tvister
både på nasjonalt plan og på fellesskapsplan.
Framgangsmåten må være fleksibel og hurtig, lite kostbar
og oversiktlig og den bør involvere alle berørte parter.

(1) EFT nr. C 318 av 4.12.1992, s. 2.
(2) EFT nr. L 165 av 19.6.1992, s. 27. Direktivet endret ved kommisjons-

vedtak 94/439/EF (EFT nr. L 181 av 15.7.1994, s. 40).

(3) EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8. Direktiv sist endret ved europa-
parlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF (EFT nr. L 100 av 19.4.1994,
s. 30).
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44) Teletjenestene er underlagt lovgivningen om forbrukervern,
lovgivningen om datasikring og lovgivningen om spredning
av opplysninger eller dokumenter som kan virke støtende
på offentligheten, og i dette direktiv fastsettes det derfor
ingen særlige tilleggstiltak.

45) En regelmessig og systematisk dialog med teleoperatørene,
brukerne, forbrukerne, produsentene og tjenesteyterne om
problemer i dette direktiv av betydning for Fellesskapet,
vil skape større oversiktlighet. Konsultasjon av
fagforeningene er allerede fastsatt i kommisjonsbeslutning
90/450/EØF(1 ), hvorved det ble nedsatt en komité for
telekommunikasjon som er sammensatt av representanter
for arbeidstakerne og arbeidsgiverne, og som skal bistå
Kommisjonen.

46) På grunn av den dynamiske utviklingen på dette området
må anvendelsen av vilkår for tilgang til åpne telenett på
telefontjenesten gjennomføres som en gradvis og vedvarende
prosess, og reglene må være så fleksible at de tar hensyn til
endringer i markedet og til den teknologiske utvikling. Det
bør derfor opprettes en fleksibel og hurtig framgangsmåte
for tekniske tilpasninger der det fullt ut tas hensyn til
uttalelsene fra medlemsstatene, og der ONP-komiteen deltar.

47) Det må trolig innføres en framgangsmåte for å sikre samsvar
på fellesskapsplan ved fastsettelse av harmoniserte mål og
frister for telefontjenester og tilleggstjenester. ONP-
komiteen bør medvirke i framgangsmåten for samsvar.
Framgangsmåten må fullt ut ta hensyn til tilstanden når det
gjelder nettets utvikling og etterspørselen på markedet i
Fellesskapet.

48) Målet om en avansert og lønnsom telefontjeneste i
Fellesskapet - som er en vesentlig forutsetning for det indre
marked - kan ikke gjennomføres på en tilfredsstillende måte
på medlemsstatsnivå og kan dermed bedre gjennomføres
på fellesskapsnivå gjennom vedtakelsen av dette direktiv.

49) I henhold til rådsvedtak 91/396/EØF(2) skal det innføres et
felles europeisk nødnummer. I rådsdirektiv 91/263/EØF av
29. april 1991 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning
om teleterminalutstyr samt gjensidig anerkjennelse av
utstyrets samsvar(3 ) er det fastsatt vilkår for tilknytning
av terminalutstyr til det faste offentlige telenett.

50) Europa utvikler seg i retning av en informasjonsbasert
økonomi. Spørsmålet om åpen adgang til nettene er av
avgjørende betydning på verdensbasis. Rådet har fastsatt
en tidsplan med henblikk på å åpne for konkurranse innen
alle teletjenester og telenett og hele infrastrukturen for
telekommunikasjon. En balansert politikk for å åpne for
konkurranse og harmonisere, herunder ledsagende tiltak med

sikte på en allmenn tjeneste, vil fortsatt sikre
handelsnæringen, industrien og borgerne adgang til moderne,
økonomiske og effektive infrastrukturer for kommunikasjon
med et rikt og variert tjenesteutvalg.

51) I rådsresolusjon av 22. juli 1993(4 ) oppfordres
Kommisjonen til å framlegge nødvendige forslag til regelverk
innen 1. januar 1996 og undersøke hvordan tilgangen til
åpne telenett kan tilpasses den framtidige utvikling-

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Virkeområde

1. Formålet med dette direktiv er å harmonisere vilkårene for
en åpen og effektiv adgang til og bruk av offentlige telefontjenester
samt å sikre at en harmonisert telefontjeneste stilles til rådighet i
hele Fellesskapet.

2. Dette direktiv får ikke anvendelse på mobiltelefontjenester
med mindre det dreier seg om sammenkopling av nett som brukes
til offentlig mobiltelefontjeneste, og faste offentlige telefonnett.

Artikkel 2

Definisjoner

1. Definisjonene i direktiv 90/387/EØF får anvendelse på dette
direktiv der det er relevant.

2. I dette direktiv menes med

— «fast offentlig telefonnett»: offentlig svitsjet telenett som
blant annet brukes til å yte telefontjeneste mellom faste
nett-termineringspunkter,

— «brukere»: sluttbrukere, herunder forbrukere (for eksempel
private sluttbrukere) og tjenesteytere, herunder
teleoperatører, når disse tilbyr tjenester som tilbys eller
kan tilbys av andre,

— «nasjonal tilsynsmyndighet»: organ eller organer i den
enkelte medlemsstat som er juridisk atskilt fra og
funksjonsmessig uavhengig av teleoperatørene, og som
medlemsstaten blant annet gir de tilsynsoppgaver som er
omhandlet i dette direktiv,

— «ONP-komité»: komiteen nedsatt ved artikkel 9 nr. 1 i
direktiv 90/387/EØF,

— «offentlig betalingstelefon»: telefon som stilles til rådighet
for offentligheten, og der betalingen for bruken skjer med
mynter, kredittkort og/eller forhåndsbetalte kort.

(4) EFT nr. C 213 av 6.8.1993, s. 1.(1) EFT nr. L 230 av 24.8.1990, s. 25.

(2) EFT nr. L 217 av 6.8.1991, s. 31.

(3) EFT nr. L 128 av 23.5.1991, s. 1. Direktivet sist endret ved direktiv
93/97/EØF (EFT nr. L 290 av 24.11.1993, s. 1).
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Artikkel 3

Tjenesteyting, tilknytning av terminalutstyr og
bruk av nettet

Medlemsstatene skal sørge for at de respektive teleoperatører
hver for seg eller samlet stiller til rådighet et fast offentlig
telefonnett og en telefontjeneste som er i samsvar med
bestemmelsene i dette direktiv, med henblikk på å sikre et
harmonisert tilbud i hele Fellesskapet.

De skal særlig sørge for at brukerne

a) på anmodning kan få levert en tilknytning til det faste
offentlige telefonnett,

b) kan tilkople og bruke godkjent terminalutstyr som befinner
seg i brukerens lokaler, i samsvar med nasjonal lovgivning
og med fellesskapsretten.

Medlemsstatene skal sørge for at det ikke finnes andre
restriksjoner på bruken av den leverte tilknytningen enn dem
som er nevnt i artikkel 22.

Artikkel 4

Offentliggjøring av opplysninger og adgang til disse

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at relevante
og ajourførte opplysninger om adgang til og bruk av det faste
offentlige telefonnett og telefontjenesten offentliggjøres i samsvar
med vedlegg I.

Endringer i eksisterende tjenestetilbud og opplysninger om nye
tilbud skal offentliggjøres så snart som mulig. Den nasjonale
tilsynsmyndighet kan fastsette en egnet frist for offentliggjøring.

2. Opplysningene nevnt i nr. 1 skal offentliggjøres på en slik
måte at brukerne har lett tilgang til dem. Det skal vises til
offentliggjøringen av disse opplysningene i den berørte
medlemsstats utgave av De Europeiske Fellesskaps Tidende.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal innen ett år etter at
dette direktiv er vedtatt, og deretter ved hver endring underrette
Kommisjonen om på hvilken måte opplysningene nevnt i nr. 1 er
gjort tilgjengelige. Kommisjonen skal med jevne mellomrom
offentliggjøre en henvisning til slik underretning i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Mål for leveringstid og tjenestekvalitet

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det
fastsettes og offentliggjøres mål for leveringstid og tjenestekvalitet

basert på indikatorene i vedlegg II. Definisjonene, målemetodene
og opplysninger om i hvilken grad teleoperatørene har nådd disse
målene, skal offentliggjøres årlig. Den nasjonale tilsynsmyndighet
skal gjennomgå definisjonene, målemetodene og målene minst
hvert tredje år.

2. Offentliggjøringen skal skje etter de nærmere regler fastsatt
i artikkel 4.

3. Kommisjonen skal ved behov, i samråd med ONP-komiteen
og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30, anmode ETSI om
å utarbeide europeiske standarder for felles definisjoner og
målemetoder.

Artikkel 6

Vilkår for oppheving av tilbud

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
eksisterende tjenestetilbud opprettholdes innenfor et rimelig
tidsrom, og at oppheving av et tilbud eller en endring som påvirker
den praktiske anvendelsen av dette, ikke skjer før de berørte
brukerne er konsultert, og før utløpet av en egnet frist for offentlig
kunngjøring fastsatt av den nasjonale tilsynsmyndighet.

2. Uten at det berører andre klagemuligheter fastsatt i nasjonal
lovgivning, skal medlemsstatene sørge for at brukerne, som
eventuelt i henhold til nasjonal lovgivning opptrer sammen med
organisasjonene som representerer brukernes og/eller forbrukernes
interesser, kan framlegge for den nasjonale tilsynsmyndighet
tilfeller der berørte brukere er uenige i det tidspunkt for oppheving
som er planlagt av teleoperatørene.

Artikkel 7

Brukerkontrakter

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at brukerne
har en kontrakt som nøyaktig angir den tjeneste teleoperatøren
skal stille til rådighet. De skal som hovedregel kreve at det opprettes
erstatnings- og/eller tilbakebetalingsordninger dersom
kvalitetsnivået på tjenesten i henhold til kontrakten ikke
overholdes, og de skal sørge for at de(n) berørte teleoperatør(er)
begrunner alle unntak fra denne regel, og at dette går klart fram av
brukerkontrakten.

2. Teleoperatørene skal umiddelbart besvare en anmodning
om tilknytning til det faste offentlig telefonnett og underrette
brukeren om det planlagte tidspunktet for å stille tjenesten til
rådighet.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter har anledning til å kreve
en endring av kontraktsvilkår og av erstatnings- og/eller
tilbakebetalingsordninger som anvendes av teleoperatørene.
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Kontrakter mellom brukere og teleoperatører skal inneholde en
oversikt over framgangsmåten for tvisteløsning.

4. Medlemsstatene skal sørge for at brukerne har klageadgang
overfor en teleoperatør.

Artikkel 8

Unntak fra offentliggjorte vilkår

Dersom en teleoperatør som svar på en gitt anmodning anser det
for urimelig å tilby tilknytning til det faste offentlige telefonnett
i henhold til sine offentliggjorte vilkår og takster, skal den søke
den nasjonale tilsynsmyndighet om tillatelse til å endre nevnte
vilkår i det aktuelle tilfellet.

Artikkel 9

Yting av avanserte tilleggstjenester

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal i den grad det er
teknisk og økonomisk mulig, sørge for at tilleggstjenestene angitt
i vedlegg III nr. 1 stilles til rådighet i samsvar med de tekniske
standarder fastsatt i artikkel 24.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal lette og fremme
ytingen av tjenestene og tilleggstjenestene angitt i vedlegg III nr.
2 i samsvar med de tekniske standardene som er fastsatt i artikkel
24, gjennom kommersielle ordninger mellom teleoperatører og
eventuelt andre personer som yter tjenester eller tilleggstjenester,
i samsvar med traktatens konkurranseregler og som svar på
etterspørsel fra brukerne.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det tas
hensyn til nettets utvikling, etterspørselen i markedet og
framskrittene i standardiseringen ved fastsettelse av fristene for
opprettelse av tilleggstjenestene angitt i vedlegg III nr. 1, og de
skal sørge for at fristene offentliggjøres etter de nærmere regler
fastsatt i artikkel 4. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal på
samme måte fremme fastsettelsen og offentliggjøringen av fristene
for tjenestene og tilleggstjenestene angitt i vedlegg III nr. 2.

Artikkel 10

Spesiell nettilknytning

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene svarer på rimelige anmodninger fra andre brukere
enn

a) operatører av offentlig mobiltelefontjeneste,

b) teleoperatører som tilbyr telefontjeneste,

om adgang til det faste offentlige telefonnett via andre nett-
termineringspunkter enn nett-termineringspunktene nevnt i
vedlegg I.

Dersom en teleoperatør som svar på en bestemt anmodning anser
det for urimelig å tilby den spesielle nettilknytningen det anmodes
om, skal den innhente den nasjonale tilsynsmyndighets tillatelse
til å begrense eller nekte slik adgang. De berørte brukere skal ha
mulighet til å framlegge saken for den nasjonale tilsynsmyndighet
før en beslutning treffes.

Ved avslag på en anmodning om spesiell nettilknytning skal
brukeren som har inngitt søknaden, hurtig informeres om grunnene
for avslaget. Denne bestemmelsen gjelder likevel ikke for rettslige
skritt i henhold til en nasjonal ordning for gjennomføring av
lisensvilkår i samsvar med fellesskapsretten eller for saker som
anlegges for en nasjonal domstol.

2. Nærmere tekniske og kommersielle regler for spesiell
nettilknytning skal avtales mellom de berørte parter, med forbehold
for den nasjonale tilsynsmyndighets adgang til å gripe inn som
fastsatt i nr. 1, 3 og 4. I avtalen kan det fastsettes at teleoperatøren
får tilbakebetalt kostnader i forbindelse med bl.a. opprettelsen
av den anmodede nettadgangen. Disse kostnadene skal være
fullstendig i samsvar med prinsippene om kostnadsorientering
angitt i vedlegg II til direktiv 90/387/EØF.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter kan når som helst på eget
initiativ gripe inn, og skal gripe inn dersom en av de to partene
anmoder om det, for å fastsette vilkår som er ikke-diskriminerende,
rettferdige og rimelige for begge parter, og som er så gunstige som
mulig for alle brukere.

4. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal i tillegg ha adgang til
å gripe inn til fordel for alle brukere for å sørge for at avtalene
inneholder vilkår som oppfyller kravene angitt i nr. 3, at de inngås
og gjennomføres på en effektiv måte og innen de fastsatte frister,
og at de inneholder vilkår knyttet til samsvar med gjeldende
standarder, overholdelse av grunnleggende krav og/eller sikring
av ende-til-ende-kvalitet.

5. Vilkår fastsatt av de nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar
med nr. 4 skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4.

6. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene overholder prinsippet om ikke-diskriminering
når de bruker det faste offentlige telefonnett for å yte tjenester
som også ytes eller kan ytes av andre tjenesteytere.

7. Kommisjonen skal i samråd med ONP-komiteen og etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 ved behov anmode ETSI
om å fastsette standarder for nye typer adgang til nettet. En
henvisning til slike standarder skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv
90/387/EØF.

8. De nærmere bestemmelsene i avtalene om spesiell
nettilknytning skal på anmodning stilles til rådighet for den berørte
nasjonale tilsynsmyndighet.
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Artikkel 11

Sammenkopling

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at rimelige
anmodninger fra nedenstående teleoperatører om sammenkopling
med det faste offentlige telefonnett etterkommes, særlig for å
sikre at telefontjenesten stilles til rådighet på fellesskapsplan:

a) teleoperatører som stiller til rådighet faste offentlige
telefonnett i andre medlemsstater, og som er meldt i samsvar
med artikkel 26 nr. 3,

b) operatører av offentlige mobiltelefontjenester.

En teleoperatør kan ikke avslå en anmodning uten
forhåndstillatelse fra den nasjonale tilsynsmyndighet.

De berørte parter kan også inngå avtale om sammenkopling med
det faste offentlige telefonnett for operatører av offentlige
mobiltelefontjenester i andre medlemsstater som er meldt i
samsvar med artikkel 26 nr. 3. En teleoperatør kan ikke avslå en
anmodning om slik sammenkopling uten forhåndstillatelse fra
den nasjonale tilsynsmyndighet.

2. Nærmere tekniske og kommersielle regler om
sammenkopling skal avtales mellom de berørte parter, med
forbehold for den nasjonale tilsynsmyndighets adgang til å gripe
inn som fastsatt i artikkel 10 nr. 1, 3 og 4.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene overholder prinsippet om ikke-diskriminering
når de inngår avtaler om sammenkopling med andre.

4. Dersom avtalene om sammenkopling inneholder særlige
bestemmelser om erstatning for teleoperatørene i tilfeller der de
respektive partene er underlagt ulike driftsforhold eller -vilkår,
f.eks. med hensyn til priskontroll eller plikt til å yte en allmenn
tjeneste, skal erstatningene være kostnadsorienterte, ikke-
diskriminerende og fullstendig berettiget, og de skal mottas bare
etter tillatelse fra den nasjonale tilsynsmyndighet gitt i samsvar
med fellesskapsretten.

5. De nærmere bestemmelsene i avtalene om sammenkopling
skal på anmodning stilles til rådighet for de berørte nasjonale
tilsynsmyndigheter.

Artikkel 12

Takstprinsipper og oversiktlighet

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at takstene
for bruk av det faste offentlige telefonnett og telefontjenesten er
i samsvar med prinsippene om oversiktlighet og
kostnadsorientering angitt i vedlegg II til direktiv 90/387/EØF og
med bestemmelsene i denne artikkel.

2. Med forbehold for anvendelsen av prinsippet om kostnads-
orientering kan de nasjonale tilsynsmyndigheter pålegge
teleoperatørene takstbegrensninger knyttet til målet om en allment
tilgjengelig telefontjeneste, herunder distriktspolitiske hensyn.

3. Takstene for adgang til og bruk av det faste offentlige
telefonnett skal være uavhengige av det formål brukeren anvender
det til, med mindre bruken krever forskjellige tjenester eller
tilleggstjenester.

4. For at brukerne ikke skal betale for tilleggstjenester som
ikke er nødvendige for den anmodede tjenesten, skal det i samsvar
med fellesskapsretten fastsettes særskilte takster for
tilleggstjenester utover tilknytningen til det faste offentlige
telefonnett og ytingen av telefontjenesten.

5. Takstene skal normalt inneholde følgende elementer, som
skal være spesifisert for brukeren:

— en avgift for tilknytning til det faste offentlige telefonnett
og abonnement på telefontjenesten,

— en periodisk leieavgift basert på den type tjeneste og
tilleggstjeneste brukeren har valgt,

— bruksavgifter som kan ta hensyn til blant annet trafikksterke
eller trafikksvake perioder.

Når det benyttes andre takstelementer, skal disse være
oversiktlige og basert på objektive kriterier.

6. Takstene skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt
i artikkel 4.

7. Takstendringer skal ikke gjennomføres før utløpet av en
egnet frist for offentlig kunngjøring fastsatt av den nasjonale
tilsynsmyndighet.

Artikkel 13

Prinsipper for føring av kostnadsregnskap

1. Medlemsstatene skal sørge for at deres teleoperatører som
er meldt i samsvar med artikkel 26 nr. 2, innen 31. desember 1996
iverksetter et egnet system for føring av kostnadsregnskap med
henblikk på gjennomføringen av artikkel 12, og at overholdelsen
av dette systemet kontrolleres av vedkommende organ, som er
uavhengig av disse operatørene. Det skal med jevne mellomrom
offentliggjøres en erklæring om overholdelse av systemet.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det på
anmodning stilles til rådighet en beskrivelse av systemet for føring
av kostnadsregnskap der hovedkategoriene for inndeling av
kostnader samt reglene for kostnadsfordeling for telefontjenesten
angis. De skal på anmodning oversende Kommisjonen
opplysninger om systemet for føring av kostnadsregnskap som
benyttes av teleoperatørene.
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3. Med forbehold for siste ledd i dette nummer skal systemet
nevnt i nr. 1 inneholde følgende elementer:

a) Kostnadene for telefontjenesten skal særlig omfatte direkte
kostnader som dekkes av teleoperatørene for opprettelse,
drift og vedlikehold av telefontjenesten samt for
markedsføringen og faktureringen av denne tjenesten.

b) Felleskostnader, dvs. kostnader som ikke umiddelbart kan
tilskrives verken telefontjenesten eller andre aktiviteter, skal
fordeles på følgende måte:

i) Felleskostnadskategorier skal om mulig fordeles på
grunnlag av en direkte analyse av kostnadenes
opprinnelse.

ii) Dersom en direkte analyse ikke er mulig, skal
felleskostnadskategorier fordeles på grunnlag av en
indirekte forbindelse til en annen kostnadskategori
eller en annen gruppe av kostnadskategorier der en
direkte tilskriving eller fordeling er mulig; den indirekte
forbindelsen skal bygge på sammenlignbare
kostnadsstrukturer.

iii) Dersom verken direkte eller indirekte kostnads-
fordeling er mulig, skal kostnadskategorien fordeles
på grunnlag av en generell fordelingsnøkkel basert på
forholdet mellom samtlige kostnader som er direkte
eller indirekte tilskrevet eller fordelt på dels
telefontjenesten og dels alle andre tjenester.

Andre systemer for føring av kostnadsregnskap kan benyttes
dersom de er egnet med henblikk på gjennomføringen av artikkel
12 og som sådan er godkjent av den nasjonale tilsynsmyndighet
til bruk av teleoperatøren, med forbehold om at Kommisjonen
underrettes på forhånd.

4. Detaljerte regnskapsopplysninger skal i fortrolighet stilles
til rådighet for den nasjonale tilsynsmyndighet på dens anmodning.

5. Medlemsstatene skal sørge for at finansregnskapene til
teleoperatører meldt i samsvar med artikkel 26 utarbeides,
offentliggjøres og underlegges revisjon i samsvar med
bestemmelsene i den nasjonale lovgivning.

Artikkel 14

Rabatter, lavforbruksabonnement og andre særlige
takstbestemmelser

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter kan tillate at brukerne
tilbys ordninger med mengderabatt. Rabattordningene skal i så
fall være underlagt de nasjonale tilsynsmyndigheters tilsyn.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter kan tillate særlige takster
for yting av samfunnsnyttige tjenester som nødtjenester samt
for brukere med lavt forbruk eller for særskilte sosiale grupper.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
takststrukturene gir mulighet for reduserte takster for anrop innen
Fellesskapets territorium i trafikksvake perioder, herunder
eventuelt natt- eller helgeanrop.

4. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at takster
som innføres for telefontjenester som stilles til rådighet i
forbindelse med spesielle prosjekter av begrenset varighet, på
forhånd skal være meldt til den nasjonale tilsynsmyndighet.

Artikkel 15

Spesifisert regning

De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at det fastsettes
og offentliggjøres mål for adgangen til en spesifisert regning som
skal leveres brukerne på anmodning, samtidig som det tas hensyn
til nettets utvikling og etterspørselen i markedet.

Med forbehold for nedenstående ledd og godkjent spesifiserings-
grad i henhold til gjeldende lovgivning om sikring av persondata
og vern av privatlivets fred skal sammensetningen av de påløpte
kostnader framgå av den spesifiserte regningen.

Gratisanrop, herunder anrop til hjelpetjenester, skal ikke angis
på abonnentens spesifiserte regning.

Brukerne kan innenfor disse rammer tilbys flere spesifiserings-
grader til rimelig pris.

Artikkel 16

Katalogtjenester

Med forbehold for krav i gjeldende lovgivning om sikring av
persondata og vern av privatlivets fred skal de nasjonale
tilsynsmyndigheter sørge for at

a) kataloger over telefonabonnenter stilles til rådighet for
brukerne i trykt eller elektronisk form og ajourføres med
jevne mellomrom,

b) brukerne har rett til å velge om de vil stå oppført i offentlige
kataloger eller ikke,

c) teleoperatørene på anmodning stiller til rådighet i den
offentlige katalogen opplysninger om telefontjenesten på
offentliggjorte, like, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår.

Artikkel 17

Offentlige betalingstelefoner

De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at offentlige
betalingstelefoner stilles til rådighet slik at de oppfyller brukernes
rimelige behov med hensyn til antall og geografisk fordeling, og at
det er mulig å foreta nødanrop fra disse telefonene. Anrop til det
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felles europeiske nødnummer nevnt i vedtak 91/396/EØF skal
være gratis.

Artikkel 18

Forhåndsbetalte telefonkort

1. Kommisjonen skal sørge for at ETSI og/eller CEN/
CENELEC utarbeider standarder for et harmonisert
forhåndsbetalt telefonkort som kan brukes i betalingstelefoner i
alle medlemsstater, samt tilhørende standarder for nettgrensesnitt,
slik at forhåndsbetalte kort utstedt i én medlemsstat kan brukes
i de andre medlemsstatene. En henvisning til slike standarder og
tilhørende standarder skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal fremme en gradvis
innføring av offentlige betalingstelefoner som oppfyller disse
standardene.

Artikkel 19

Særlige vilkår for funksjonshemmede brukere og for
personer med særlige behov

De nasjonale tilsynsmyndigheter kan fastsette særlige vilkår med
sikte på å hjelpe funksjonshemmede brukere og personer med
særlige behov i forbindelse med bruk av telefontjenesten.

Artikkel 20

Spesifikasjoner for adgangen til nettet, herunder for
telefonstikkontakten

1. Kommisjonen skal ved behov og i samråd med ONP-
komiteen etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 30 anmode
ETSI om å utarbeide standarder for nye typer harmonisert adgang
til nettet i samsvar med referanserammen fastsatt i vedlegg II nr.
2 i direktiv 90/387/EØF. En henvisning til slike standarder skal
offentliggjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2. Dersom telefontjenesten stilles til rådighet for brukerne via
ISDN-nettet på S/T-referansepunktet, skal de nasjonale
tilsynsmyndigheter etter gjennomføringen av dette direktiv sørge
for at innføringen av et nytt nett-termineringspunkt er i samsvar
med spesifikasjonene for det tilsvarende fysiske grensesnitt,
særlig med spesifikasjonene for telefonstikkontakten oppført i
listen over standarder offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

Artikkel 21

Nummer

1. Medlemsstatene skal sørge for at de nasjonale tilsyns-
myndigheter fører tilsyn med nasjonale nummerplaner for å sikre

en rettferdig konkurranse. Særlig framgangsmåtene for tildeling
av enkeltnummer og nummerserier skal være oversiktlige,
rettferdige og tilstrekkelig hurtige, og tildelingen skal skje på en
objektiv, oversiktlig og ikke-diskriminerende måte.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at vesentlige
elementer i den nasjonale nummerplan samt senere tilføyelser
eller endringer offentliggjøres uten andre restriksjoner enn dem
som følger av hensynet til den nasjonale sikkerhet.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal fremme en egnet bruk
av eventuelle europeiske nummerplaner med henblikk på ytingen
av tilleggstjenestene nevnt i vedlegg III nr. 2.

Artikkel 22

Adgangs- og bruksvilkår og grunnleggende krav

1. Medlemsstatene skal sørge for at vilkår som begrenser
adgang til og bruk av faste offentlige telefonnett eller
telefontjenesten, utelukkende bygger på begrunnelsene nevnt i
nr. 3, 4, og 5 og er underlagt den nasjonale tilsynsmyndighets
tillatelse.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal utarbeide
framgangsmåter slik at de i enkeltsaker hurtigst mulig kan beslutte
om en teleoperatør som viser til at en bruker ikke har overholdt
bruksvilkårene, skal ha tillatelse til å treffe tiltak som f.eks. å
nekte adgang til det faste offentlige telefonnett eller å avbryte
eller å begrense adgangen til telefontjenesten. I slike
framgangsmåter kan det også fastsettes at den nasjonale
tilsynsmyndighet kan gi forhåndstillatelse til særlige tiltak ved
bestemte overtredelser av bruksvilkårene.

Den nasjonale tilsynsmyndighet skal sørge for at det i disse
framgangsmåtene fastsettes en oversiktlig beslutningsprosess som
tar hensyn til partenes rettigheter. Beslutning kan først treffes
når begge parter har hatt anledning til å komme med sine
synspunkter. Beslutningen skal være behørig begrunnet og
meddeles partene innen én uke etter at den er truffet.

En oppsummering av disse framgangsmåtene skal offentliggjøres
etter de nærmere regler fastsatt i artikkel 4.

Denne bestemmelse berører ikke partenes rett til å anlegge sak
ved domstolene.

3. Enhver restriksjon på telefontjenesten som pålegges
brukerne i henhold til særretter eller eneretter, skal være fastsatt
ved lov, forskrift eller enkeltvedtak og offentliggjøres etter de
nærmere regler fastsatt i artikkel 4.

4. Vilkårene for tilknytning av terminalutstyr til det faste
offentlige telefonnett skal være i samsvar med direktiv
91/263/EØF og offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4 i dette direktiv.
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Med forbehold for bestemmelsene i direktiv 91/263/EØF skal de
nasjonale tilsynsmyndigheter dersom terminalutstyret til en
bruker ikke oppfyller eller ikke lenger oppfyller vilkårene for
godkjenning, eller dersom utstyret virker dårlig slik at det
forstyrrer nettets integritet, eller dersom det foreligger en fysisk
fare for personer, sørge for at følgende framgangsmåte anvendes:

— teleoperatøren kan avbryte tjenesteytingen inntil
terminalutstyret er frakoplet nett-termineringspunktet,

— teleoperatøren skal umiddelbart underrette brukeren om
avbrytelsen og angi grunnene for den,

— tjenesten skal igjen stilles til rådighet så snart brukeren har
koplet terminalutstyret fra nett-termineringspunktet.

5. Dersom tilgangen til og bruken av det faste offentlige
telefonnett er begrenset under henvisning til grunnleggende krav,
skal de nasjonale tilsynsmyndigheter sørge for at det i de relevante
nasjonale bestemmelser angis hvilke av de grunnleggende kravene
nevnt i bokstav a)-d) som ligger til grunn for restriksjonene.

Restriksjoner som pålegges under henvisning til grunnleggende
krav, skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4.

Restriksjoner som følger av grunnleggende krav, skal fastsettes
ved lov, forskrift eller enkeltvedtak.

Med forbehold for artikkel 3 nr. 5 og artikkel 5 nr. 3 i direktiv
90/387/EØF får de grunnleggende krav nevnt i artikkel 3 nr. 2 i
nevnte direktiv anvendelse på det faste offentlige telefonnett og
telefontjenesten på følgende måte:

a) Driftssikkerhet i nettet

Det skal ikke pålegges noen restriksjoner på adgang til og
bruk av det faste offentlige telefonnett med begrunnelse i
driftssikkerheten i nettet, unntatt i nødssituasjoner der
teleoperatøren kan treffe følgende tiltak for å sikre
driftssikkerheten i nettet:

— avbryte tjenesten,

— begrense tjenestefunksjonene,

— nekte nye brukere adgang til nettet og til tjenesten.

I denne sammenheng menes med «nødssituasjon» et
katastrofalt nettsammenbrudd eller et eksepsjonelt tilfelle
av force majeure, f.eks. ekstreme værforhold,
oversvømmelse, lynnedslag eller brann, streik eller lock-
out, krig, militære operasjoner eller samfunnsopptøyer. I
en nødssituasjon skal teleoperatøren gjøre sitt ytterste for
å sikre at tjenesten opprettholdes for alle brukere.

De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene råder over framgangsmåter som sikrer at
brukerne og den nasjonale tilsynsmyndighet umiddelbart
blir underrettet om begynnelsen og slutten på en
nødssituasjon samt om arten og omfanget av midlertidige
restriksjoner på tjenesten.

b) Bevaring av nettets integritet

De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
restriksjoner på adgang til og bruk av det faste offentlige
telefonnett for å sikre dets integritet og beskytte bl.a.
nettutstyr, programvare eller lagrede data reduseres til det
minimum som er nødvendig for at nettet skal kunne virke
normalt. Restriksjonene skal være begrunnet med objektive,
offentliggjorte kriterier, og de skal anvendes slik at de ikke
virker diskriminerende.

c) Samtrafikkevne mellom tjenester

Når terminalutstyr er godkjent og virker i samsvar med
direktiv 91/623/EØF, kan det ikke pålegges noen ytterligere
restriksjoner på bruken med begrunnelse i samtrafikkevnen
mellom tjenester.

Dersom den nasjonale tilsynsmyndighet i kontrakter om
sammenkopling av offentlige nett eller kontrakter om
spesiell nettilknytning pålegger vilkår med hensyn til
samtrafikkevnen mellom tjenester, skal slike vilkår
offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i artikkel 4.

d) Datasikring

Medlemsstatene kan legge restriksjoner på adgang til og
bruk av det faste offentlige telefonnett med begrunnelse i
datasikring bare i den utstrekning det er nødvendig for å
sikre overholdelse av aktuelle bestemmelser om datasikring
fastsatt i eller i henhold til lov, herunder sikring av
persondata, fortrolighet med hensyn til overført eller lagret
informasjon samt vern av privatlivets fred i samsvar med
fellesskapsretten.

6. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene om nødvendig og på en egnet måte på forhånd
underretter brukerne om perioder der adgangen til eller bruken av
det faste offentlige telefonnett kan være begrenset eller nektet
som følge av et planlagt vedlikeholdsarbeid.

Artikkel 23

Manglende betaling

Medlemsstatene skal tillate at det treffes særskilte tiltak, som
skal offentliggjøres etter de nærmere regler fastsatt i artikkel 4, i
forbindelse med manglende betaling og enhver avbrytelse av
tjenesten eller frakopling som følger av dette. I slike tiltak skal
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det fastsettes at tjenesteavbrytelsen i den grad det er teknisk
mulig, skal begrenses til den aktuelle tjenesten, og at brukeren
skal underrettes på forhånd på en egnet måte.

Artikkel 24

Tekniske standarder

1. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal fremme ytingen av
tjenester i samsvar med følgende standarder:

— standarder offentliggjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende i samsvar med artikkel 5 nr. 1 i direktiv 90/387/
EØF

eller, i mangel av slike,

— europeiske standarder vedtatt av ETSI eller CEN/
CENELEC

eller, i mangel av slike,

— internasjonale standarder eller anbefalinger vedtatt av Den
internasjonale teleunion (ITU), Den internasjonale
standardiseringsorganisasjon (ISO) eller Den internasjonale
elektrotekniske standardiseringsorganisasjon

eller, i mangel av slike,

— nasjonale standarder eller spesifikasjoner

uten at dette berører henvisningen til europeiske standarder, som
kan gjøres obligatorisk i henhold til artikkel 5 nr. 3 i direktiv
90/387/EØF.

2. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal sørge for at
teleoperatørene på anmodning underretter brukerne om
standarder eller spesifikasjoner, herunder enhver europeisk og/
eller internasjonal standard som gjennomføres ved nasjonale
standarder, som ytingen av tjenestene og tilleggstjenestene nevnt
i dette direktiv er i samsvar med.

Artikkel 25

Bestemmelser om tilnærming på fellesskapsplan

1. Kommisjonen skal på grunnlag av rapporter innsendt av de
nasjonale tilsynsmyndigheter i samsvar med artikkel 26 nr. 5 og
opplysninger offentliggjort etter de nærmere regler fastsatt i
artikkel 4 undersøke hvor langt utviklingen er kommet i retning
av en tilnærming av målene og en opprettelse av felles tjenester
og tilleggstjenester innenfor Fellesskapet.

2. Dersom det viser seg at gjennomføringen av bestemmelsene
i artikkel 5, 9 eller 15 er uegnet med henblikk på å sikre en
harmonisert yting av tjenester og tilleggstjenester på
fellesskapsplan, kan det fastsettes harmoniserte mål og frister
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 31.

Framgangsmåten iverksatt av Kommisjonen skal fullt ut ta hensyn
til nettets utvikling og etterspørselen i markedet i den enkelte
medlemsstat.

3. Dersom det ikke kan inngås kommersielle avtaler mellom
teleoperatørene, kan de nødvendige vilkår for å tilby brukerne
harmoniserte tilleggstjenester omfattes av en anbefaling, særlig
når det gjelder tilleggstjenester nevnt i artikkel 9 nr. 2 som krever
samarbeid på fellesskapsplan.

Anbefalinger skal ta behørig hensyn til nettets utvikling, ulike
arkitekturer og etterspørselen i markedet i Fellesskapet.

Artikkel 26

Meldinger og rapporter

1. Medlemsstatene skal innen 13. desember 1996 meddele
Kommisjonen navnet på sin nasjonale tilsynsmyndighet.

2. Medlemsstatene skal meddele Kommisjonen navnene på
teleoperatører som omfattes av dette direktiv, særlig for å sikre at
nettet og tjenesten stilles til rådighet i samsvar med artikkel 3.

Med forbehold for den framtidige anvendelsen av tiltak med
hensyn til tilgang til åpne telenett kan medlemsstater som har
opphevet eneretter til telefontjenesten, anvende dette direktiv
på operatører som utpekes på grunnlag av en betydelig
markedsandel eller på grunnlag av en dominerende stilling i sitt
godkjente driftsområde, for å sikre at det på ethvert sted innenfor
deres territorium finnes minst én operatør som er underlagt
bestemmelsene i dette direktiv.

Medlemsstatene kan sikre at teleoperatørene er forpliktet til å
framlegge de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre om
dette direktiv får anvendelse.

3. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal meddele
Kommisjonen navnene på teleoperatører etablert på deres
territorium som har tillatelse til å kople sine faste nett direkte til
nettene til teleoperatører som befinner seg i andre medlemsstater,
med henblikk på å yte telefontjeneste.

De nasjonale tilsynsmyndigheter skal meddele Kommisjonen
navnene på operatører av offentlige mobiltelefontjenester etablert
på deres territorium som har tillatelse til å kople seg direkte til de
faste nettene til teleoperatører som befinner seg i andre
medlemsstater, med henblikk på å yte telefontjeneste.

4. Kommisjonen skal offentliggjøre navnene nevnt i nr. 2 og 3
i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

5. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal én gang hvert
kalenderår forelegge Kommisjonen en rapport som viser
utviklingen for eget vedkommende med henblikk på å nå målene
de har godkjent i henhold til artikkel 5, 9 og 15.
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Den årlige rapporten skal oversendes Kommisjonen innen fem
måneder etter utgangen av året.

6. De nasjonale tilsynsmyndigheter skal stille til rådighet for
Kommisjonen og på anmodning fra denne oversende opplysninger
om andre tilfeller enn dem nevnt i artikkel 23 der adgangen til
eller bruken av det offentlige telefonnett eller telefontjenesten
har vært begrenset eller nektet, herunder tiltak som er truffet og
begrunnelsen for disse.

Denne bestemmelse får likevel ikke anvendelse på saker som
anlegges i henhold til en nasjonal ordning for gjennomføring av
lisensvilkårene i samsvar med Fellesskapets regelverk, eller på
saker som anlegges for en nasjonal domstol.

Artikkel 27

Megling og nasjonal tvisteløsning

Med forbehold for

a) Kommisjonens eller en medlemsstats adgang til å anlegge
sak i henhold til traktaten,

b) rettighetene til en person som påberoper seg framgangsmåten
nevnt i nr. 3 og 4, til berørte teleoperatører eller til enhver
annen person i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning,
med mindre de inngår en avtale seg imellom med sikte på å
løse tvistene,

c) bestemmelsene i dette direktiv om at de nasjonale
tilsynsmyndigheter kan fastsette vilkårene i kontrakter
mellom teleoperatører og brukere,

skal brukeren ha adgang til følgende framgangsmåter:

1) Medlemsstatene skal sørge for at alle parter, herunder
brukere, tjenesteytere, forbrukere eller andre teleoperatører,
som har en uløst tvist med en teleoperatør om en antatt
krenkelse av bestemmelsene i dette direktiv, har rett til å
anke til den nasjonale tilsynsmyndighet eller til et annet
uavhengig organ. Det skal opprettes lett tilgjengelige og i
prinsippet billige framgangsmåter på nasjonalt plan for å
løse slike tvister på en rettferdig og oversiktlig måte og
tilstrekkelig hurtig. Slike framgangsmåter skal også få
anvendelse dersom det oppstår en tvist mellom brukerne
og en teleoperatør om telefonregningene.

2) Dersom tvisten gjelder teleoperatører i flere medlemsstater,
kan en bruker eller en teleoperatør ved skriftlig underretning
til den nasjonale tilsynsmyndighet eller til Kommisjonen
påberope seg framgangsmåten for megling fastsatt i nr. 3 og
4. Medlemsstatene kan i tillegg gi sin nasjonale
tilsynsmyndighet tillatelse til å påberope seg framgangs-
måten for megling.

3) Dersom den nasjonale tilsynsmyndighet eller Kommisjonen
etter å ha mottatt en underretning i henhold til nr. 2 fastslår
at det er grunnlag for en grundigere undersøkelse, kan den
framlegge saken for lederen for ONP-komiteen.

4) I tilfellet nevnt i nr. 3 skal lederen for ONP-komiteen
iverksette framgangsmåten nedenfor dersom det er enighet
om at alle rimelige tiltak er truffet på nasjonalt plan:

a) lederen for ONP-komiteen skal snarest mulig
sammenkalle en arbeidsgruppe bestående av minst to
medlemmer av komiteen og én representant for de
berørte nasjonale tilsynsmyndigheter samt lederen for
ONP-komiteen eller en annen tjenestemann i
Kommisjonen som er utpekt av ONP-komiteens leder.
Arbeidsgruppen skal ledes av Kommisjonens repre-
sentant og skal normalt samles innen ti dager etter
innkallingen. Lederen for arbeidsgruppen kan, etter
forslag fra et hvilket som helst av medlemmene,
beslutte å invitere høyst to andre personer til å bistå
som sakkyndige,

b) arbeidsgruppen skal gi parten som påberoper seg
denne framgangsmåten, de nasjonale tilsyns-
myndigheter og de berørte teleoperatører mulighet til
å framlegge sine synspunkter muntlig eller skriftlig,

c) arbeidsgruppen skal bestrebe seg på å komme fram til
en avtale mellom de berørte parter innen en frist på
tre måneder regnet fra den dag underretningen nevnt i
nr. 2 ble mottatt. Lederen for ONP-komiteen skal
underrette komiteen om resultatet av framgangsmåten,
slik at komiteen kan gi uttrykk for sine synspunkter.

5) Den part som påberoper seg framgangsmåten, skal dekke
utgiftene for sin egen deltaking.

Artikkel 28

Utsettelse av visse forpliktelser

1. Dersom en medlemsstat ikke er i stand til eller forutser at
den ikke vil være i stand til å oppfylle bestemmelsene i artikkel
12 og 13, skal den underrette Kommisjonen om grunnene til
dette.

2. Det kan gis tillatelse til utsettelse av forpliktelser i henhold
til artikkel 12 eller 13 bare dersom den berørte medlemsstat kan
bevise at oppfyllelsen av disse forpliktelsene vil medføre en for
stor byrde for teleoperatørene i denne medlemsstaten.

3. Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om når
kravene kan være oppfylt, og om planlagte tiltak for å overholde
denne fristen.
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4. Når Kommisjonen mottar en underretning i samsvar med
nr. 1, skal den underrette medlemsstaten om hvorvidt den særlige
situasjon som påberopes, gir grunnlag for å utsette
gjennomføringen i den aktuelle medlemsstat av artikkel 12 og 13
ut fra kriteriene nevnt i nr. 2, og om hvor lenge en slik utsettelse
er berettiget.

Artikkel 29

Tekniske tilpasninger

Nødvendige endringer for å tilpasse vedlegg I nr. 2 og vedlegg II
og III til den tekniske utvikling eller til endringer i etterspørselen
i markedet skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 31.

Artikkel 30

Framgangsmåten for den rådgivende komité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt i henhold til
artikkel 9 nr. 1 i direktiv 90/387/EØF.

Komiteen skal bl.a. rådspørre representanter for teleoperatørene,
brukerne, forbrukerne, produsentene og tjenesteyterne.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster, om nødvendig ved avstemning.

Uttalelsen skal protokollføres; i tillegg skal hver medlemsstat ha
rett til å anmode om å få sitt standpunkt protokollført.

Kommisjonen skal i størst mulig grad ta hensyn til komiteens
uttalelse. Kommisjonen skal underrette komiteen om på hvilken
måte den har tatt hensyn til uttalelsen.

Artikkel 31

Framgangsmåte for forskriftskomiteen

1. Følgende framgangsmåte skal anvendes for saker som
omfattes av artikkel 25 og 29, uten hensyn til bestemmelsene i
artikkel 30.

2. Kommisjonens representant skal framlegge for komiteen
et utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal uttale seg om
utkastet innen en frist som lederen kan fastsette etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall som er fastsatt
i traktatens artikkel 148 nr. 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved avstemning i komiteen
skal stemmer avgitt av medlemsstatenes representanter ha vekt

som fastsatt i nevnte artikkel. Lederen skal ikke avgi stemme.

3. Kommisjonen skal vedta de planlagte tiltakene dersom de
er i samsvar med komiteens uttalelse.

4. Dersom de planlagte tiltakene ikke er i samsvar med
komiteens uttalelse eller ingen uttalelse er avgitt, skal
Kommisjonen omgående framlegge for Rådet et forslag til tiltak
som skal treffes. Rådet skal treffe sin beslutning med kvalifisert
flertall.

Dersom Rådet ikke har truffet sin beslutning innen tre måneder
etter at forslaget ble framlagt, skal Kommisjonen vedta de
foreslåtte tiltakene.

Artikkel 32

Ny gjennomgåelse

1. På grunnlag av et forslag som Kommisjonen skal framlegge
for dem i god tid, skal Europaparlamentet og Rådet innen
1. januar 1998 treffe beslutning om revisjon av dette direktiv for
å tilpasse det kravene som følger av at det er åpnet for konkurranse
på markedet.

2. Kommisjonen skal undersøke hvordan dette direktiv virker,
og framlegge en rapport om dette for Europaparlamentet og Rådet
første gang innen 13. desember 1998. Rapporten skal blant annet
bygge på opplysninger medlemsstatene har framlagt for
Kommisjonen og ONP-komiteen. I rapporten kan det om
nødvendig foreslås nye tiltak med sikte på en fullstendig
gjennomføring av målene i dette direktiv.

Artikkel 33

Gjennomføring av dette direktiv

1. Medlemsstatene skal treffe de nødvendige tiltak for å
etterkomme dette direktiv innen 13. desember 1996. De skal
umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

Disse tiltakene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde
en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet
når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av
medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998

 00

Nr. 48/180

Artikkel 34

Direktivets ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 13. desember 1995.

For Rådet

J. L. DICENTA BALLESTER

Formann

For Europaparlamentet

K. HÄNSCH

President

Artikkel 35

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.
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VEDLEGG I

OPPLYSNINGER SOM SKAL OFFENTLIGGJØRES I
HENHOLD TIL ARTIKKEL 4

1. Teleoperatøren(e)s navn og adresse

Med dette menes navn og adresse til hovedkontoret til teleoperatøren(e) som stiller til rådighet faste
offentlige telefonnett og/eller yter telefontjeneste.

2. Tilbudte teletjenester

2.1. Typer av tilknytning til det faste offentlige telefonnett

Det kreves tekniske kjennetegn for grensesnitt på alminnelige nett-termineringspunkter, herunder
eventuell henvisning til nasjonale og/eller internasjonale standarder eller anbefalinger i samsvar med
artikkel 24,

— for analoge og/eller digitale nett:

a) enkeltlinje-grensesnitt,

b) flerlinje-grensesnitt,

c) grensesnitt for direkte innvalg (DDI),

d) andre alminnelige grensesnitt,

— for ISDN:

a) spesifikasjon for grunnleggende eller utvidet grensesnitt på S/T-referansepunktene,
herunder signaleringsprotokollen,

b) kjennetegn for overføringstjenester for telefontjenesten,

c) andre alminnelige grensesnitt,

— og for alle andre alminnelige grensesnitt.

I tillegg til opplysningene ovenfor, som skal offentliggjøres med jevne mellomrom etter de
nærmere regler fastsatt i artikkel 4, skal teleoperatørene uten utilbørlig forsinkelse underrette
leverandørene av terminalutstyr om alle spesifikke nettkjennetegn som hindrer det godkjente
terminalutstyret i å virke på en tilfredsstillende måte.

2.2. Tilbudte telefontjenester

Beskrivelse av den tilbudte grunnleggende telefontjenesten, herunder hva som dekkes av
abonnementsavgift og av den periodiske leieavgiften (for eksempel sentralbordtjenester, kataloger,
vedlikehold).

Beskrivelse av tilbud (valgfrie funksjoner og tilleggstjenester) innen telefontjenesten som faktureres
atskilt fra det grunnleggende tilbudet, herunder eventuell henvisning til gjeldende tekniske standarder
eller spesifikasjoner som disse oppfyller, i samsvar med artikkel 24.
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2.3. Takster

for adgang, bruk og vedlikehold samt nærmere opplysninger om alle rabattordninger.

2.4. Erstatnings-/tilbakebetalingspolitikk,

herunder nærmere opplysninger om alle erstatnings-/tilbakebetalingsordninger.

2.5. Typer av vedlikeholdstjenester som tilbys

2.6. Framgangsmåte ved bestilling,

herunder opplysninger om hvor man kan henvende seg til teleoperatøren.

2.7. Standard kontraktsvilkår,

herunder eventuelle minimumskontraktsperioder.

3. Krav ved tildeling av tillatelse

Opplysninger som inneholder en klar beskrivelse av alle krav ved tildeling av tillatelse av betydning
for brukerne, herunder tjenesteyterne, og som minst omfatter

— opplysninger om arten av krav ved tildeling av tillatelse, særlig dersom det kreves registrering
og/eller godkjenning på individuelt grunnlag, eller dersom tillatelsen er av generell art og ikke
krever individuell registrering og/eller godkjenning,

— varigheten av alle aktuelle tillatelser eller godkjenninger,

— en liste over alle dokumenter som inneholder kravene ved tildeling av tillatelser pålagt av
medlemsstaten.

4. Vilkår for tilknytning av terminalutstyr

Opplysninger som omfatter en fullstendig oversikt over kravene for terminalutstyr fastsatt av den
nasjonale tilsynsmyndighet, i samsvar med bestemmelsene i direktiv 91/263/EØF, herunder eventuelle
vilkår for ledningsnettet i kundens lokaler og plassering av nett-termineringspunktet.

5. Restriksjoner på adgang og bruk

Opplysninger som omfatter alle restriksjoner på adgang og bruk som er pålagt i samsvar med
bestemmelsene i artikkel 22.

6. Parametere for vurdering av ytingen av tjenesten og tjenestekvalitet

Definisjoner, målemetoder, mål og oppnådde resultater, i samsvar med bestemmelsene i artikkel 5.

7. Mål med hensyn til innføring av nye tjenester, funksjoner, tilleggstjenester og takster

Målene skal offentliggjøres i samsvar med bestemmelsene i artikkel 9 og 15.

8. Vilkår for spesiell nettilknytning

Opplysninger som omfatter vilkår for spesiell nettilknytning fastsatt av de nasjonale
tilsynsmyndigheter i samsvar med artikkel 10 nr. 5.
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9. Oversendelse av beskrivelse av systemet for føring av kostnadsregnskap

Angivelse av adressen man kan henvende seg til for å få en beskrivelse av systemer for føring av
kostnadsregnskap i samsvar med bestemmelsene i artikkel 13.

10. Hovedelementer i den nasjonale nummerplan

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 21.

11. Vilkår for bruk av kataloger

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 16 bokstav c).

12. Framgangsmåte for megling og tvisteløsning

Opplysninger som omfatter retningslinjene for brukerne for de ankeordninger som stilles til rådighet
med henblikk på megling og løsning av tvister med teleoperatørene etter framgangsmåten fastsatt i
artikkel 27. Opplysningene skal i tillegg omfatte en oppsummering av framgangsmåtene for
tvisteløsning nevnt i artikkel 22 nr. 2.

13. Framgangsmåte ved manglende betaling

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 23.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998

 00

Nr. 48/184

VEDLEGG II

INDIKATORER FOR LEVERINGSFRISTER OG TJENESTEKVALITET I SAMSVAR MED
BESTEMMELSENE I ARTIKKEL 5

Listen nedenfor angir områder der det kreves indikatorer for tjenestekvalitet for teleoperatører som er
meldt i samsvar med artikkel 26 nr. 2:

— leveringsfrist for førstegangs tilknytning til nettet,

— feilrate per tilknytning,

— reparasjonstid ved feil,

— feilrate ved anrop,

— ventetid før oppnådd summetone,

— ventetid før opprettelse av anrop,

— statistikk over overføringskvalitet,

— svartid for sentralbordtjenester,

— andel fungerende offentlige betalingstelefoner (mynt- eller korttelefoner),

— regningens nøyaktighet.
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VEDLEGG III

YTING AV AVANSERTE TILLEGGSTJENESTER I SAMSVAR MED ARTIKKEL 9

1. Liste over tilleggstjenester nevnt i artikkel 9 nr. 1:

a) Tonefrekvenssignalering (dual tone multifrequency (DTMF) operation))

Med dette menes at det faste offentlige telefonnett godtar bruk av tonekodesignaleringstelefoner
til signalering til sentral ved hjelp av toner som definert i ITU-T-anbefaling Q.23 og godtar
samme toner for ende-til-ende-signalering via nettet, både innen medlemsstatene og mellom
dem.

b) Direkte innvalg (eller tilleggstjenester med tilsvarende funksjoner)

Med dette menes at brukere som er tilkoplet en hussentral (PBX) eller et tilsvarende privat
system, kan motta direkte anrop fra det faste offentlige telefonnett, uten inngripen fra
sentralbordoperatøren.

c) Viderekopling av anrop

Med dette menes at innkommende anrop videredirigeres til et annet bestemmelsessted innen
samme medlemsstat eller i en annen medlemsstat (for eksempel ved mangel på svar, dersom
linjen er opptatt, eller alltid).

d) Identifikasjon av anropende linje

Med dette menes at A-abonnentens nummer vises B-abonnenten før samtalen opprettes.

Denne tilleggstjenesten bør tilbys i samsvar med lovgivningen om datasikring og vern av
privatlivets fred.

2. Liste over tjenester og tilleggstjenester nevnt i artikkel 9 nr. 2:

a) Adgang til tjenester med grønt/gratis nummer på fellesskapsplan

Slike tjenester, som har ulike navn (grønt nummer, gratisnummer, 0800-nummer osv.), omfatter
tjenester der A-abonnenten ikke betaler noe eller bare betaler en del av de samlede kostnadene
for anropet.

b) Teletorg på fellesskapsplan

Teletorg betegner en tilleggstjeneste der kostnadene for bruk av en tjeneste som nås via
teleoperatørenes nett, slås sammen med kostnadene for anrop fra nettet («tjeneste med forhøyet
takst»).

c) Overføring av anrop på fellesskapsplan

Med dette menes overføring av et opprettet anrop til en tredjeperson som befinner seg i
samme medlemsstat eller i en annen medlemsstat.

d) Noteringsoverføring på fellesskapsplan

For anrop der opprinnelsessted og bestemmelsessted befinner seg innenfor Fellesskapets
grenser.

Med dette menes at B-abonnenten på anmodning fra A-abonnenten godtar å dekke kostnadene
for anropet før samtalen opprettes.
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e) Identifikasjon av anropende linje på fellesskapsplan

Med dette menes at A-abonnentens nummer vises B-abonnenten før samtalen opprettes.

Denne tilleggstjenesten bør tilbys i samsvar med lovgivningen om datasikring og vern av
privatlivets fred.

f) Adgang til sentralbordtjenester i andre medlemsstater

Med dette menes at brukere som befinner seg i én medlemsstat, kan anrope en sentral/
hjelpetjeneste i en annen medlemsstat.

g) Adgang til nummeropplysningen i andre medlemsstater

Med dette menes at brukere som befinner seg i én medlemsstat, kan anrope
nummeropplysningen i en annen medlemsstat.


