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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSVEDTAK nr. 710/97/EF

av 24. mars 1997

om en samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på området
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57, 66 og 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) Rådet vedtok 7. desember 1993 en resolusjon om innføring
av satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i
Fel lesskapet(4). I resolusjonen anerkjente Rådet
ønskeligheten av samordnet handling for å muliggjøre
innføringen av satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester i Fellesskapet, under hensyn til slike tjenesters
globale karakter. Rådet understreket betydningen av å
utvikle en effektiv politikk på området, og anmodet
Kommisjonen om å undersøke saken, overvåke utviklingen
internasjonalt og foreslå egnede tiltak og/eller handlinger.

2) Den 19. mai 1995 vedtok Europaparlamentet en resolusjon
om mobile kommunikasjonstjenester og person-
kommunikasjonstjenester i Den europeiske union(5), der
det anser det som en prioritert oppgave å innføre en
harmonisert lisensordning for satellittbaserte mobile
kommunikasjonstjenester og personkommunikasjons-
tjenester, og på dette grunnlag raskt å innføre framgangsmåter
for tildeling av lisenser for slike systemer. I henhold
til resolusjonen skal ordningen være gjennomført innen
1. januar 1996 for å ta hensyn til den raske utvikling

innen slike tjenester på globalt nivå, og tjenestenes
samfunnsmessige og kommersielle muligheter.

3) Den 29. juni 1995 vedtok Rådet en resolusjon om
videreutvikling av mobil- og personkommunikasjon i Den
europeiske union(6), der det anser det som en prioritert
oppgave å sikre innføringen av en harmonisert
framgangsmåte i  forbindelse med ti l latelser for
satellittbaserte mobile kommunikasjonstjenester og
personkommunikasjonstjenester, etter at Den europeiske
komité for reguleringsspørsmål på teleområdet (ECTRA)
har foretatt en undersøkelse.

4) Den 18. juni 1996 vedtok Rådet sin felles holdning nr.
34/96 med henblikk på vedtakelse av europaparlaments-
og rådsdirektivet om samtrafikk på telekommunikasjons-
området med henblikk på å sikre universelle tjenester og
samtrafikkevne ved anvendelse av prinsippene om tilgang
til åpne telenett (ONP)(7), heretter kalt «samtrafikk-
direktivet». Prinsippene om samtrafikk mellom mobile
tjenester, herunder satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester i separate telenett, er fastsatt i nevnte direktiv.

5) Den 6. desember 1995 framla Kommisjonen et forslag til
europaparlaments- og rådsdirektiv om teleterminalutstyr
og satell i t t jordstasjonsutstyr, herunder gjensidig
anerkjennelse av utstyrets samsvar (konsolidert versjon).

6) Europaparlamentet og Rådet vurderer for tiden en felles
holdning, med henblikk på vedtakelse av europaparlaments-
og rådsdirektivet om en felles ramme for generelle tillatelser
og individuelle lisenser på området telekommunika-
sjonstjenester(8), heretter kalt «lisensdirektivet». På
bakgrunn av disse spørsmålenes hastekarakter, og det faktum
at ingen slike tillatelsestiltak er blitt vedtatt eller
gjennomført, er det i samsvar med dette vedtak nødvendig
å vedta en handling på fellesskapsplan på området
satell ittbaserte personkommunikasjonstjenester.
Handlingen bør ha begrenset varighet.

7) Etter å ha vurdert tele-, handels- og industriaspektene samt
frekvens- og standardiseringsproblemene innen
satellittbasert personkommunikasjon og etter konsultasjon
med den berørte bransje, har Kommisjonen framlagt et

(1) EFT nr. C 15 av 20.1.1996, s. 6, og EFT nr. C 350 av 21.11.1996, s. 14.

(2) EFT nr. C 204 av 15.7.1996, s. 8.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 19. juni 1996 (EFT nr. C 198 av 8.7.1996,
s. 93), Rådets felles holdning av 9. desember 1996 (EFT nr. C 41 av
10.2.1997, s. 37) og europaparlamentsbeslutning av 20. februar 1997
(EFT nr. C 85 av 17.3.1997). Rådsbeslutning av 6. mars 1997.

(4) EFT nr. C 339 av 16.12.1993, s. 1.

(5) EFT nr. C 151 av 19.6.1995, s. 473.

_________________

(6) EFT nr. C 188 av 22.7.1995, s. 3.

(7) EFT nr. C 220 av 29.7.1996, s. 13.

(8) EFT nr. C 41 av 10.2.1997, s. 48.

___________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 105 av 23.4.1997, s. 4, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 6/1999 av 29. januar 1999 om endring av
EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se denne
utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.
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forslag til vedtak, fulgt av en tidsplan, med henblikk på å
harmonisere tillatelsene i forbindelse med satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester, på grunnlag av en felles
framgangsmåte.

8) I samsvar med Kommisjonsdirektiv 94/46/EF av
13. oktober 1994 om endring av direktiv 88/301/EØF og
90/388/EØF særlig med hensyn ti l  satell itt-
kommunikasjon(1), kan markedsadgangen for operatører
innen romsegmentet av satellittbasert personkommunika-
sjon begrenses bare på grunnlag av objektive, oversiktlige,
forholdsmessige og ikke-diskriminerende kriterier ved
begrensede ressurser. Dersom et spektrum ikke er tilgjengelig
for samtlige aktuelle systemer, bør avgjørelser i forbindelse
med slike restriksjoner samordnes.

9) Det er et påtrengende behov for å harmonisere bruken av
frekvensbånd for satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester, som for dette vedtaks formål bestemmes som
frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz. Medlems-
statenes endelige tildeling av frekvenser til individuelle
systemer bør være i samsvar med framgangsmåtene til Den
internasjonale teleunion.

10) Hver stat har suveren myndighet til å treffe avgjørelser om
eventuell deltakelse i satellittbaserte personkommuni-
kasjonssystemer og til å bestemme vilkårene for adgang til
sl ike systemer fra statens territorium, kjent som
«oppforbindelse», og operatører av satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester pålegges å drive sin
virksomhet der tjenestene leveres i samsvar med de juridiske,
finansielle og forskriftsmessige krav som gjelder på
territoriet til medlemsstaten der tjenestene tillates.
Operatører av satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester er derfor omfattet samtidig av den myndighet som
utøves av meldingsmyndigheten for satellittbaserte
personkommunikasjonssystemer og jurisdiksjonen til de
stater der tjenestene tillates.

11) Til tross for den prioritet som for tiden gis tjenester som
benytter nevnte frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz,
anerkjenner medlemsstatene det mulige behov for å
harmonisere benyttelsen av andre satellittfrekvensbånd,
særlig dem som ti lsvarer «small  LEO»-systemer
(stemmeuavhengige, ikke-geostasjonære satellittbaserte
mobile telekommunikasjonssystemer).

12) Ettersom satellittbaserte personkommunikasjonstjenester
etter sin art er rettet hovedsakelig mot behovene til
mobilbrukere som reiser mellom medlemsstatene, og særlig
utenfor Fellesskapet, ville anvendelsen av innbyrdes
motstridende nasjonale lover og forskrifter hemme eller til
og med hindre ytingen av satellittbaserte person-
kommunikasjonstjenester i hele Fellesskapet samt fri
omsetning av tilknyttet utstyr, og dermed en vellykket

innføring av satellittbaserte personkommunikasjons-
tjenester på det indre marked.

13) Friheten til å yte satellittbaserte personkommuni-
kasjonstjenester og fri omsetning av tilknyttet utstyr på
det indre marked krever ti lnærming av nasjonale
bestemmelser og forskrifter.

14) På grunn av behovet for satellittbaserte personkommunika-
sjonstjenester som har et størst mulig geografisk
dekningsområde, bør medlemsstatene arbeide med sikte på
rask og samtidig innføring av kompatible satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet etter en
samordnet framgangsmåte, bygd på det indre markeds
prinsipper.

15) Tatt i betraktning den fastsatte tidsplanen for etableringen
av systemer for satellittbasert personkommunikasjon har
dette vedtak som mål å sikre, i det begrensede tidsrom det
er i kraft, at det treffes egnede reguleringstiltak i Fellesskapet
for å sikre harmonisert yting av satell i t tbasert
personkommunikasjon, i det det tas hensyn til den
internasjonale dimensjon og krav som den medfører.

16) Det er nødvendig å fastslå om mangelen på frekvenser i
frekvensbåndene 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz innebærer
en grense for antallet satellittbaserte personkommuni-
kasjonstjenester som kan tilbys i Fellesskapet når de aktuelle
systemene skal dele frekvensbåndene. For å unngå at det
oppstår satellittsystemer som eksisterer bare på papiret,
må det tas tilbørlig hensyn til hvilket utviklingsnivå
systemene befinner seg på.

17) Prinsippet om åpenhet bør få anvendelse på ethvert tiltak
som treffes i henhold til dette vedtak og på ethvert stadium
i framgangsmåten, uten at det rettmessige krav om
fortrolighet berøres.

18) Tillatelsene skal gis i samsvar med gjeldende nasjonale
ordninger i henhold til direktiv 94/46/EF.

19) Tiltakene vedtatt av Den europeiske radiokommuni-
kasjonskomité (ERC) og ECTRA kan tjene som grunnlag
for benyttelse av frekvenser for satell i t tbaserte
personkommunikasjonstjenester, og for utarbeiding av
kriterier for tillatelse for slike tjenester, dersom de er
forenlige med fellesskapsretten.

20) Europeiske standardiseringsorganer som Det europeiske
standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner (ETSI),
Den europeiske standardiseringsorganisasjon (CEN) og
Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering
(CENELEC) kan, når tiden er inne, anmodes om å utarbeide
nødvendige standarder på dette området.

________________

(1) EFT nr. L 268 av 19.10.1994, s. 15.
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21) Dessuten vil særlig Den europeiske post- og telekonferanse
(CEPT) ved ECTRA og ERC bli gitt mandat til å
harmonisere vilkår og framgangsmåter for tillatelse.

22) For å lette tildelingen av tillatelser for satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester til foretak i flere enn én
medlemsstat, bør det etableres en framgangsmåte ved
ettstedshandel. Framgangsmåten ved ettstedshandel bør
gjennomføres uten at nasjonale bestemmelser om språket
som brukes i de aktuelle framgangsmåter berøres.

23) Satellittbaserte personkommunikasjonssystemers og
-tjenesters globale dimensjon samt de internasjonale
rammeregler de er underlagt, spiller en viktig rolle i
Fellesskapets drøftinger. Kommisjonen bør følge
utviklingen utenfor Fellesskapet, særlig med hensyn til
regelutviklingen, og eventuelt rådspørre tredjestater når
det gjelder en samordnet innføring av satellittbasert
personkommunikasjon på verdensbasis. Den foreliggende
handling på fellesskapsplan bør gi Fellesskapet og
medlemsstatene mulighet til å øve større innflytelse på
utviklingen av mobil- og personkommunikasjon på
verdensbasis.

24) Satellittbaserte personkommunikasjonstjenesters iboende
globale karakter kan gjøre det påkrevd å inngå et betraktelig
antall avtaler med tredjestater om blant annet samtrafikk,
fri omsetning og bruk av utstyr, drift av satellittsystemer
og satellittkontroll, tilgang til stasjoner med tilknytning til
satellitt og adgang til tredjestaters markeder. Nevnte avtaler
henger nøye sammen med avtaler om markedsadgang.

25) Fellesskapsforetak bør ha faktisk og tilsvarende adgang til
tredjestaters markeder, og nyte godt av samme behandling
i tredjestater som den som tilbys i Fellesskapet til foretak
som eies i sin helhet, kontrolleres ved en majoritetsandel
eller faktisk kontrolleres av borgere fra vedkommende
tredjestater.

26) Kommisjonen kan derfor starte multilaterale og bilaterale
forhandlinger om de nevnte aspekter ved satellittbasert
personkommunikasjon på grunnlag av særskilte mandater
gitt av Rådet, som bør gjøre det mulig å inngå balanserte
avtaler som særlig sikrer operatører fra Fellesskapet faktisk
og tilsvarende adgang i tredjestatene.

27) Resultatene av internasjonale konsultasjoner og andre
forhold som endrer situasjonen kan gjøre det påkrevd å
endre vedtak gjort i henhold til dette vedtak eller å treffe
andre egnede tiltak.

28) Medlemsstatene skal treffe alle egnede tiltak for
gjennomføring av dette vedtak, og de vedtak som følger av

det, i rett tid, og underrette Kommisjonen om alle nasjonale
gjennomføringstiltak som treffes.

29) Den industrisektor som er berørt, bør inviteres til et nært
samarbeid med Kommisjonen og nasjonale
reguleringsmyndigheter i forbindelse med gjennomføringen
av dette vedtak.

30) De opplysninger som søkere og andre representanter for
den berørte industrisektor framlegger, kan kommersielt sett
være av fortrolig art. Slike opplysninger skal behandles
med den største forsiktighet �

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Virkeområde

Formålet med dette vedtak er å lette en rask innføring av
kompatible satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i
Fellesskapet, bygd på prinsippene om det indre marked og innen
en rimelig frist, ved hjelp av en samordnet framgangsmåte.

Artikkel 2

Samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse

1. Ved utformingen og anvendelsen av sine ordninger for
tillatelser skal medlemsstatene sikre at ytingen av satellittbaserte
personkommunikasjonstjenester ordnes på frekvensbånd som er
harmonisert av CEPT, etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 3.

2. Dersom det fastslås, i samsvar med artikkel 3 og sammen
med CEPT, at det er nødvendig å begrense antallet tillatelser for
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester på grunn av et
begrenset tilgjengelig frekvensspektrum, skal medlemsstatene
samordne sine framgangsmåter for å gi tillatelse med henblikk på
å tillate de samme satellittbaserte personkommunikasjonstjenester
i hele Fellesskapet.

3. Medlemsstatene kan knytte vilkårene angitt i vedlegg I til
en tillatelse.

Nevnte vilkår kan pålegges selv om ikke noen del av de
satellittbaserte personkommunikasjonssystemene ligger på en
medlemsstats territorium.

4. Medlemsstatene skal treffe alle egnede tekniske og andre
tiltak for å sikre fri omsetning av teknisk utstyr på deres territorium
i samsvar med europeiske harmoniserte standarder og felles
tekniske forskrifter.
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Artikkel 3

Samarbeid med CEPT

1. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7
gi CEPT/ECTRA og CEPT/ERC mandat med henblikk på
harmonisering av frekvensbruken og vilkårene tilknyttet generelle
tillatelser for satellittbaserte personkommunikasjonstjenester,
uten å berøre virkeområdet fastsatt i lisensdirektivet for
individuelle lisenser. I mandatene skal det være bestemt hvilke
oppgaver som skal utføres, og hvilken tidsplan som skal følges.

2. Tidsplanen for de første mandatene er oppført i vedlegg II.

3. Ved mandatenes utløp skal det avgjøres, etter
framgangsmåten fastsatt i artikkel 6, om resultatene av det arbeid
som er utført i henhold til mandatene, skal gis anvendelse i
Fellesskapet.

4. Dersom Kommisjonen eller en medlemsstat anser at arbeidet
som CEPT/ECTRA eller CEPT/ERC har gjort i henhold til
mandatet ikke utvikler seg tilfredsstillende under hensyn til den
fastsatte tidsplan, skal den forelegge saken for komiteen fastsatt
i artikkel 5, som skal treffe sin beslutning etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 6, uten hensyn til artikkel 2 nr. 1.

Artikkel 4

Framgangsmåte ved ettstedshandel

1. Kommisjonen skal treffe de tiltak som er nødvendige, når
det er aktuelt og sammen med CEPT/ECTRA og CEPT/ERC, for
gjennomføring av en framgangsmåte ved ettstedshandel som skal
anvendes på tildeling av individuelle lisenser, og for generelle
tillatelser, på meldingsprosedyrer, herunder egnede bestemmelser
om administrasjon av framgangsmåten, etter framgangsmåten
fastsatt i artikkel 6. Opplysninger om nevnte framgangsmåte
ved ettstedshandel skal offentliggjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

2. Framgangsmåten ved ettstedshandel skal oppfylle følgende
vilkår:

a) den skal være åpen for alle foretak som ønsker å yte
telekommunikasjonstjenester i Fellesskapet,

b) det skal være mulig å inngi søknader og meldinger, og det
skal utpekes ett eller flere organer for dette formål,

c) for individuelle lisenser skal søknader oversendes
vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter av
organene de ble innsendt til, innen sju virkedager etter at de
er registrert mottatt,

For generelle tillatelser skal meldinger oversendes
vedkommende nasjonale reguleringsmyndigheter av organene
de ble innsendt til, innen to virkedager etter at de er registrert
mottatt,

d) for individuelle lisenser skal vedkommende nasjonale
reguleringsmyndigheter treffe beslutning innen en rimelig
frist om slik lisens skal tildeles, særlig skal de underrette
søkere om sin avgjørelse så snart som mulig, men ikke senere
enn seks uker etter at søknadene er mottatt. Medlemsstatene
kan forlenge fristen til fire måneder i objektivt begrunnede
tilfeller,  som skal være uttrykkelig bestemt i
gjennomføringsbestemmelsene for lisensdirektivet. Særlig
ved sammenlignende anbudskonkurranse kan medlems-
statene forlenge fristen til høyst fire måneder. Nevnte frister
berører ikke gjeldende internasjonale avtaler om samordning
av frekvenser og satellitter.

Innen en uke etter at de nasjonale reguleringsmyndigheter
har truffet sine beslutninger, skal de underrette søkerne og
organene som vedkommende søknader ble framlagt for.

For generelle tillatelser kan vedkommende nasjonale
reguleringsmyndigheter kreve at søkerne venter inntil fire
uker etter at alle påkrevde opplysninger er registrert mottatt
av myndighetene, før de begynner å yte tjenestene som
omfattes av den generelle tillatelsen,

e) organene som søknader og meldinger innsendes til, skal hvert
år framlegge en rapport for Kommisjonen om hvordan
framgangsmåten ved ettstedshandel virker, og den skal særlig
inneholde opplysninger om avslag på søknader og
innvendinger som er reist mot meldinger,

f) organene som berøres av framgangsmåten ved ettstedshandel
skal være forpliktet til å overholde kravene til fortrolighet
fastsatt i artikkel 11.

Artikkel 5

Komité

1. I forbindelse med gjennomføringen av dette vedtak skal
Kommisjonen bistås av Lisenskomiteen nedsatt ved
lisensdirektivet. Lisenskomiteen skal arbeide i samsvar med
artikkel 6 og 7.

2. På bakgrunn av disse spørsmålenes hastekarakter og til
komiteen nevnt i nr. 1 er nedsatt, skal Kommisjonen midlertidig
bistås av en ad hoc-komité, som skal tre sammen ved behov og
arbeide i samsvar med artikkel 6 og 7.
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Artikkel 6

Komiteens framgangsmåte II b)(1)

1. 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.

2. Kommisjonen skal vedta tiltak som skal iverksettes
umiddelbart. Dersom tiltakene ikke er i samsvar med komiteens
uttalelse, skal imidlertid Kommisjonen omgående underrette Rådet
om dem. I dette tilfellet

� skal Kommisjonen utsette iverksettingen av tiltakene den
har vedtatt, i tre måneder regnet fra den dagen underretningen
blir gitt,

� kan Rådet med kvalifisert flertall treffe en annen beslutning
innen fristen fastsatt i første strekpunkt.

Artikkel 7

Komiteens framgangsmåte I(1)

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

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 8

Utveksling av opplysninger

1. Kommisjonen skal jevnlig underrette komiteen om resultatet
av konsultasjonene med representanter for teleoperatørene,
brukerne, forbrukerne, produsentene, tjenesteyterne og
fagforeningene.

2. Komiteen skal, idet den tar hensyn til Fellesskapets politikk
på telekommunikasjonsområdet, fremme utvekslingen av
opplysninger mellom medlemsstatene og Kommisjonen om
situasjonen for og utviklingen i lovgivningen med hensyn til
tillatelse for satellittbaserte personkommunikasjonstjenester.

Artikkel 9

Internasjonale aspekter

1. Medlemsstatene kan underrette Kommisjonen om alle
problemer av allmenn art som operatører i Fellesskapet møter
juridisk eller faktisk i forbindelse med innføringen av
satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i tredjestater, og
som medlemsstatene har fått kjennskap til.

2. Når Kommisjonen underrettes om slike problemer, kan den
om nødvendig framlegge for Rådet forslag til et egnet
forhandlingsmandat med henblikk på å sikre faktisk og tilsvarende
adgang i disse tredjestater for operatører i Fellesskapet. Rådet
skal treffe sin beslutning med kvalifisert flertall.

3. Tiltak truffet i henhold til nr. 2 berører ikke Fellesskapets
og medlemsstatenes forpliktelser i henhold til relevante
internasjonale avtaler.

Artikkel 10

Underretning

Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen de opplysninger
den anmoder om for å kunne kontrollere gjennomføringen av
dette vedtak.

Artikkel 11

Fortrolighet

1. Verken Kommisjonen eller nasjonale reguleringsmyndigheter
skal røpe opplysninger som omfattes av taushetsplikt, særlig
opplysninger om foretak og deres forretningsforbindelser eller
kostnadsforhold.

2. Nr. 1 berører ikke de nasjonale reguleringsmyndigheters rett
til å røpe opplysninger når det er nødvendig for å utføre de
oppgaver de er pålagt; i slike tilfeller skal det som røpes, være
avpasset situasjonen, og det skal tas hensyn til foretakenes legi-
time behov for å beskytte sine forretningshemmeligheter.

3. Nr. 1 skal ikke være til hinder for at det offentliggjøres
opplysninger om vilkår for tildeling av lisenser når de ikke
omfatter opplysninger av fortrolig art.

Artikkel 12

Varighet

Dette vedtak trer i kraft den tjuende dag etter at det er kunngjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende, og skal være i kraft i tre år
fra denne dato.

___________________

(1) Framgangsmåte fastsatt ved rådsbeslutning 87/373/EØF av 13. juli 1987
om fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den
gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen (EFT nr. L 197 av
18.7.1987, s. 33).
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Artikkel 13

Rapport

Kommisjonen skal følge utviklingen innen satellittbasert
personkommunikasjon, og skal etter to år rapportere til
Europaparlamentet og Rådet om hvordan tiltakene truffet i
henhold til dette vedtak har virket.

Artikkel 14

Gjennomføring

Medlemsstatene skal treffe alle lovgivnings- eller
forvaltningsmessige tiltak som er nødvendige for at tiltakene
fastsatt i eller avtalt i henhold til dette vedtak, blir gjennomført.

Artikkel 15

Adressater

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. mars 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

J. M. GIL-ROBLES H. VAN MIERLO

President Formann
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VEDLEGG I

VILKÅR SOM KAN KNYTTES TIL TILLATELSER

1. Ethvert vilkår som er knyttet til en tillatelse, skal være forenlig med traktatens konkurranseregler.

2. Vilkår som kan knyttes til tillatelsene, der det er berettiget og når forholdsmessighetsprinsippet
overholdes:

2.1. Vilkår beregnet på å sikre at relevante grunnleggende krav overholdes.

2.2. Vilkår knyttet til framlegging av opplysninger som med rimelighet kan kreves for kontroll av at
vilkår som får anvendelse, overholdes, og for statistiske formål.

2.3. Vilkår beregnet på å forhindre konkurransebegrensende opptreden på telekommunikasjonsmarkedet,
herunder tiltak for å sikre at takster ikke er diskriminerende og ikke innebærer konkurransevridning.

2.4. Vilkår knyttet til faktisk og effektiv utnyttelse av nummerkapasiteten.

3. Særskilte vilkår som kan knyttes til generelle tillatelser til å yte offentlig tilgjengelige teletjenester og
stille til rådighet offentlige telenett som er påkrevd for yting av slike tjenester, der det er berettiget
og når forholdsmessighetsprinsippet overholdes:

3.1. Vilkår knyttet til vern av brukere og abonnenter, særlig for:

� nasjonale reguleringsmyndigheters forhåndsgodkjenning av abonnementsavtaler,

� krav til spesifisert og nøyaktig fakturering,

� krav til en framgangsmåte for tvisteløsning,

� offentliggjøring av vilkår for tilgang til tjenestene, herunder takster, kvalitet og tjenestenes
tilgjengelighet, og tilfredsstillende varsel ved endring av vilkårene.

3.2. Finansielle bidrag til yting av universelle tjenester i samsvar med fellesskapsretten.

3.3. Spredning av opplysninger i kundedatabaser som er nødvendig for ytingen av universelle
opplysningstjenester.

3.4. Yting av nødmeldingstjenester.

3.5. Særskilte ytelser til funksjonshemmede.

3.6. Vilkår knyttet til samtrafikk mellom nett og tjenestenes samtrafikkevne i samsvar med
samtrafikkdirektivet, og til forpliktelser i henhold til fellesskapsretten.

4. Særskilte vilkår som kan knyttes til individuelle lisenser, når det er berettiget og når
forholdsmessighetsprinsippet overholdes:

4.1. Særskilte vilkår knyttet til fordelingen av nummerrettigheter (overholdelse av nasjonale
nummerplaner).

4.2. Særskilte vilkår knyttet til faktisk bruk og effektiv forvaltning av radiofrekvenser.

4.3. Særskilte krav knyttet til miljøet, til by- og regionplanlegging, særlig vilkår knyttet til adgangen til
offentlig eller privat grunn, og vilkår knyttet til samlokalisering og felles bruk av anlegg.
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4.4. Maksimal varighet, som ikke skal være urimelig kort, særlig med tanke på å sikre effektiv bruk av
radiofrekvenser eller numre eller adgangen til offentlig eller privat grunn, uten at andre bestemmelser
om tilbakekalling eller midlertidig oppheving av lisenser berøres.

4.5. Oppfyllelse av plikten til å yte universelle tjenester, i samsvar med samtrafikkdirektivet og
europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av vilkår for
tilgang til åpne telenett (ONP) på telefontjenesten(1 ).

4.6. Vilkår som anvendes på operatører med betydelig markedsmakt, som meldt av medlemsstatene i
henhold til samtrafikkdirektivet, beregnet på å sikre samtrafikk eller kontroll med betydelig
markedsmakt.

4.7. Vilkår som gjelder eiendomsretten, i samsvar med fellesskapsretten eller Fellesskapets forpliktelser
overfor tredjestater.

4.8. Krav knyttet til en tjenestes eller et netts kvalitet, tilgjengelighet og varighet, herunder dem som
berører søkerens økonomiske evne, tekniske og forvaltningsmessige kompetanse og vilkår som
fastsetter en minsteperiode for driften, som eventuelt og i samsvar med fellesskapsretten skal
omfatte forpliktelse til å stille til rådighet offentlig tilgjengelige teletjenester og offentlige telenett.

4.9. Særskilte vilkår knyttet til leid samband i samsvar med rådsdirektiv 92/44/EØF av 5. juni 1992 om
anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett på leide samband(2).

Listen over vilkår skal ikke berøre:

� noen andre vilkår som ikke særskilt gjelder telekommunikasjonssektoren,

� tiltak truffet av medlemsstatene i samsvar med krav som berører offentlighetens interesse, anerkjent
av traktaten, særlig artikkel 36 og 56, og som gjelder særlig offentlig moral, offentlig sikkerhet,
herunder politietterforskning, og offentlig orden.

____________

_________________

(1) EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6.

(2) EFT nr. L 165 av 19.6.1992, s. 27. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 94/439/EF (EFT nr. L 181 av 15.7.1994, s. 40).
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VEDLEGG II

TIDSPLAN

1997

Juli Formulering av mandatene om harmonisering for frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz

Juli Framgangsmåte ved ettstedshandel for planlagte tjenester i frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og
1.9/2.1 GHz

Juli Avgjørelse av spørsmålet om det begrensende antall frekvenser i frekvensbånd 1.6/2.4 GHz
og 1.9/2.1 GHz innebærer en grense for antallet satellittbaserte telekommunikasjonstjenester
som kan ytes i nevnte bånd i Fellesskapet

September Harmonisering av framgangsmåter for å gi tillatelse i forbindelse med systemer planlagt med
tanke på drift på frekvensbånd 1.6/2.4 GHz og 1.9/2.1 GHz.

__________________


