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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/13/EF

av 10. april 1997

om en felles ramme for generelle tillatelser og individuelle lisenser for teletjenester(*)

___________________

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 117, 7.5.1997, s. 15, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/1999 av 30. mars 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. C 90 av 27.3.1996, s. 5 og EFT nr. C 291 av 4.10.1996, s. 12.

(2) EFT nr. C 204 av 15.7.1996, s. 17.

(3) Europaparlamentsuttalelse av 22. mai 1996 (EFT nr. C 166 av 10.6.1996,
s. 78), Rådets felles holdning av 9. desember 1996 (EFT nr. C 41 av
10.2.1997, s. 48) og europaparlamentsbeslutning av 20. februar 1997
(EFT nr. C 88 av 17.3.1997). Rådsbeslutning av 6. mars 1997.

(4) EFT nr. C 213 av 6.8.1993, s. 1.

(5) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 4.

(6) EFT nr. C 150 av 31.5.1993, s. 39.

(7) EFT nr. C 109 av 1.5.1995, s. 310.

(8) EFT nr. C 151 av 19.6.1995, s. 479.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN
EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 57 nr. 2, artikkel 66 og 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) Rådsresolusjon av 22. juli 1993 om undersøkelse av
situasjonen innen telekommunikasjonssektoren og av
behovet for ytterligere utvikling på telekommunika-
sjonsmarkedet(4), rådsresolusjon av 22. desember 1994 om
prinsippene og tidsplanen for l iberalisering av
telekommunikasjonsinfrastrukturene(5) og Europaparla-
mentets resolusjoner av 20. april 1993(6), 7. april 1995(7)
og 19. mai 1995(8) støtter prosessen med fullstendig
liberalisering av teletjenester og -infrastrukturer innen
1. januar 1998, med overgangsperioder for enkelte
medlemsstater.

2) Kommisjonsmelding av 25. januar 1995 om samråd om
grønnboken om liberalisering av telekommunika-
sjonsinfrastrukturer og kabelfjernsynsnett har bekreftet

behovet for regler på fellesskapsplan for å sikre at ordninger
for generelle tillatelser og individuelle lisenser er basert på
forholdsmessighetsprinsippet og er åpne, ikke-
diskriminerende og oversiktlige. Rådsresolusjon av
18. september 1995 om innføring av de framtidige
rammeregler for teletjenester(9) erkjenner som en
nøkkelfaktor i utarbeidingen av Unionens rammeregler at
det i samsvar med nærhetsprinsippet utarbeides felles
prinsipper for medlemsstatenes ordninger for generelle
tillatelser og individuelle lisenser, basert på kategorier av
avveide rettigheter og plikter. Disse prinsippene bør omfatte
alle tillatelser som kreves for yting av teletjenester og for
etablering og/eller drift av infrastruktur for yting av
teletjenester.

3) Det bør utarbeides en felles ramme for generelle tillatelser
og individuelle lisenser som medlemsstatene utsteder innen
teletjenester. I henhold til fellesskapsretten, særlig
kommisjonsdirektiv 90/388/EØF av 28. juni 1990 om
konkurranse på markedene for teletjenester(10), kan
markedsadgang begrenses bare på grunnlag av objektive,
ikke-diskriminerende, forholdsmessige og oversiktlige
utvelgelseskriterier knyttet til tilgjengeligheten til knappe
ressurser, eller på grunnlag av nasjonale regulerings-
myndigheters gjennomføring av objektive, ikke-
diskriminerende og oversiktlige tildelingsprosedyrer. I
direktiv 90/388/EØF fastsettes også prinsipper for blant
annet avgifter, numre og framføringsrettigheter. Dette
direktiv bør supplere og utvide disse reglene, slik at det
fastsettes en felles ramme.

4) For å ivareta offentlighetens interesse er det nødvendig å
knytte vilkår t i l  t i l latelsene som er t i l  fordel for
telekommunikasjonsbrukerne. I henhold til traktatens
artikkel 52 og 59 skal reguleringsordningen for
telekommunikasjonssektoren være forenlig og i samsvar med
prinsippene om etableringsadgang og adgang til å yte
tjenester, og skal ta hensyn til behovet for å lette innføringen
av nye tjenester og utbre anvendelsen av tekniske
framskritt. Ordninger med generelle tillatelser og individuelle
lisenser bør derfor være så enkle som mulig samtidig som de
er forenlige med oppfyllelsen av relevante krav.

___________________

(9) EFT nr. C 258 av 3.10.1995, s. 1.

(10) EFT nr. L 192 av 24.7.1990, s. 10. Direktivet sist endret ved direktiv
96/19/EF (EFT nr. L 74 av 22.3.1996, s. 13).
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Medlemsstatene bør ikke være forpliktet til å innføre eller
videreføre godkjenningsordninger, særlig dersom yting av
teletjenester eller etablering og/eller drift av telenett ikke er
underlagt godkjenningsordninger ved ikrafttredelsen av dette
direktiv.

5) Dette direktiv vil dermed bidra vesentlig til at nye operatører
får adgang til markedet som et ledd i utviklingen av
informasjonssamfunnet.

6) Medlemsstatene kan definere og tildele forskjellige kategorier
av tillatelser. Dette bør ikke hindre foretak i å bestemme
hvilke typer teletjenester eller -nett de vil tilby, så lenge de
oppfyller gjeldende bestemmelser.

7) For å lette yting av teletjenester i hele Fellesskapet bør det
gis prioritet til markedsadgangsordninger som ikke krever
tillatelser, eller som er basert på generelle tillatelser, eventuelt
supplert med rettigheter og plikter som krever individuelle
lisenser for områder der generelle tillatelser ikke er
hensiktsmessige.

8) Generelle tillatelser gjør det mulig å yte en tjeneste og etablere
og/eller drive et nett uten at den nasjonale
reguleringsmyndighet må gjøre eksplisitte vedtak. Slike
generelle tillatelser kan ha form av et sett av særlige vilkår
som vedtas på forhånd på generelt grunnlag, for eksempel
som en gruppelisens, eller generelle bestemmelser som
tillater yting av tjenesten og etablering og/eller drift av det
aktuelle nettet.

9) Medlemsstatene kan knytte vilkår til tillatelsene for å sikre
at grunnleggende krav blir oppfylt. Medlemsstatene kan
dessuten vedta andre vilkår i samsvar med vedlegget til
dette direktiv.

10) Vilkår som knyttes til tillatelser, bør være objektivt begrunnet
ut fra den aktuelle tjenesten, og må være ikke-
diskriminerende, forholdsmessige og oversiktlige. Tillatelser
kan være et middel til å gjennomføre vilkårene som kreves
av fellesskapsretten, særlig når det gjelder tilgang til åpne
telenett.

11) Harmonisering av framgangsmåtene for tildeling av
tillatelser og vilkårene knyttet til slike tillatelser bør gjøre
det betraktelig lettere å yte teletjenester fritt i Fellesskapet.

12) Gebyrer og avgifter som pålegges foretak som en del av
framgangsmåter for å gi tillatelse, må være basert på
objektive, ikke-diskriminerende og oversiktlige kriterier.

13) Innføring av ordninger med individuelle lisenser bør
begrenses til avgrensede, forhåndsbestemte situasjoner.
Medlemsstatene kan begrense antallet individuelle lisenser
for en kategori av teletjenester bare i den grad det er
nødvendig for å sikre effektiv bruk av radiofrekvenser, eller

i det tidsrom som er nødvendig for å gjøre tilstrekkelig
mange numre tilgjengelige i samsvar med fellesskapsretten.

14) Medlemsstatene bør tillates å pålegge foretak som tilbyr
offentlige telenett og teletjenester, særlige vilkår ut fra disses
markedsmakt. Markedsmakten til et foretak er definert i
europaparlaments- og rådsdirektivet om samtrafikk på
telekommunikasjonsområdet med henblikk på å sikre en
universell tjeneste og samtrafikkevne ved anvendelse av
prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP) (heretter
kalt «samtrafikkdirektivet»).

15) Teletjenester kan bidra til å styrke sosial og økonomisk
utjevning, blant annet ved å utvikle den universelle tjeneste,
særlig i fjerntliggende eller vanskelig tilgjengelige områder, i
randområder, i innestengte områder og landdistrikter samt
på øyer. Medlemsstatene bør derfor kunne pålegge plikt til
universell tjeneste ved at innehavere av individuelle lisenser
pålegges å yte universell tjeneste. Forpliktelser til å bidra
til finansieringen av den universelle tjeneste kan ikke alene
begrunne krav om individuelle lisenser.

16) For å lette tildelingen av individuelle lisenser til foretak
som søker om slike tillatelser i mer enn én medlemsstat, og
for å gjøre det enklere å underrette om generelle tillatelser
bør det etableres en framgangsmåte ved ettstedshandel.

17) I forbindelse med framgangsmåten ved ettstedshandel bør
de nasjonale reguleringsmyndigheter når det er mulig,
forsøke å forkorte den tid det tar å treffe beslutning om
tildeling av individuelle lisenser for visse kategorier av
tjenester, for å imøtekomme kommersielle behov.

18) Framgangsmåten ved ettstedshandel bør gjennomføres uten
at nasjonale bestemmelser om språket som brukes i de
aktuelle framgangsmåter, berøres.

19) En viss harmonisering av framgangsmåtene er allerede
fastsatt i dette direktiv. Videre harmonisering kan være
ønskelig for å oppnå et mer integrert telekommuni-
kasjonsmarked. Muligheten for dette bør vurderes i
rapporten som Kommisjonen skal utarbeide.

20) I forbindelse med tillatelsesordninger bør det tas hensyn til
etableringen av transeuropeiske telenett som omhandlet i
traktatens avdeling XII. Med henblikk på dette bør
medlemsstatene sikre at deres nasjonale regulerings-
myndigheter når det er mulig, samordner framgangsmåtene
på anmodning fra et foretak som akter å yte en teletjeneste
eller etablere og/eller drive et telenett i mer enn én
medlemsstat.

21) 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
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eller faktisk kontrolleres av borgere fra vedkommende
tredjestater.

22) Det bør nedsettes en komité for å bistå Kommisjonen.

23) På den ene side må det på grunn av særlig kommersielt
følsomme opplysninger som de nasjonale regulerings-
myndigheter kan komme i besittelse av når de utsteder,
administrerer, kontrollerer og håndhever lisenser, vedtas
felles prinsipper for disse nasjonale reguleringsmyndigheter
med hensyn til fortrolighet. På den annen side er medlemmer
av Fellesskapets organer, medlemmer av komiteer og
Fellesskapets tjenestemenn og andre ansatte forpliktet av
fellesskapsretten, særlig traktatens artikkel 214, til ikke å
røpe opplysninger som etter sin art er å betrakte som
tjenestehemmeligheter, særlig opplysninger om foretak og
deres forretningsforbindelser eller kostnadsforhold.

24) Dette direktivs virkemåte bør vurderes etter en viss tid på
bakgrunn av utviklingen innen telekommunikasjons-
sektoren og transeuropeiske nett, og på bakgrunn av
erfaringer med harmonisering og framgangsmåten ved
ettstedshandel som er fastsatt i direktivet.

25) På bakgrunn av den fullstendige gjennomføringen av en
konkurransemessig ramme for å oppnå det grunnleggende
mål å sikre utviklingen av det indre marked på
telekommunikasjonsområdet, særlig fritt tilbud av
teletjenester og telenett i hele Fellesskapet, vil vedtakelsen
av dette direktiv bidra vesentlig til at dette mål nås.
Medlemsstatene bør gjennomføre denne felles rammen,
særlig gjennom sine nasjonale reguleringsmyndigheter.

26) Dette direktiv får anvendelse på både eksisterende og
framtidige tillatelser. Enkelte lisenser er gitt for tidsrom
som strekker seg utover 1. januar 1999. Bestemmelser i
slike tillatelser som er i strid med fellesskapsretten, særlig
med hensyn til å gi lisensinnehaveren særretter eller
eneretter, er i henhold til Domstolens rettspraksis uten
virkning fra datoen angitt i de relevante fellesskapstiltak.
Med hensyn til andre rettigheter som ikke påvirker
interessene til andre foretak i henhold til fellesskapsretten,
kan medlemsstatene forlenge gyldigheten for å unngå
erstatningskrav.

27) I prinsippet er forpliktelser i tillatelser som eksisterer på
ikrafttredelsesdatoen for dette direktiv og ikke er bragt i
samsvar med bestemmelsene i dette direktiv innen 1. januar
1999, ugyldige. Kommisjonen kan på anmodning gi
medlemsstater utsettelse av denne fristen �

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

AVSNITT I

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG PRINSIPPER

Artikkel 1

Virkeområde

1. Dette direktiv omhandler framgangsmåter for tildeling av
tillatelser og vilkår som knyttes til slike tillatelser, med sikte på å
yte teletjenester, herunder tillatelser til å etablere og/eller drive
telenett som er nødvendige for å yte slike tjenester.

2. Dette direktiv berører ikke særskilte regler som
medlemsstatene vedtar i henhold til fellesskapsretten med hensyn
til distribusjon av audiovisuelle programmer beregnet på
offentligheten, eller innholdet i slike programmer. Det berører
heller ikke tiltak som medlemsstatene treffer med hensyn til
forsvarsspørsmål, eller tiltak som medlemsstatene treffer i
offentlighetens interesse som nevnt i traktaten, særlig artikkel 36
og 56, særlig med hensyn til offentlig moral, offentlig sikkerhet,
herunder etterforskning av kriminalitet, og offentlig orden.

Artikkel 2

Definisjoner

1. I dette direktiv menes med

a) «tillatelse», enhver tillatelse som fastsetter de rettigheter og
plikter som er særskilte for telekommunikasjonssektoren,
og som gjør det mulig for foretak å yte teletjenester og
eventuelt å etablere og/eller drive telenett for å yte slike
tjenester, i form av en «generell tillatelse» eller «individuell
lisens», som definert nedenfor:

� med «generell tillatelse» menes en tillatelse som fritar
det berørte foretak fra å innhente uttrykkelig
godkjenning fra den nasjonale reguleringsmyndigheten
før det utøver rettighetene som følger av tillatelsen,
uansett om denne reguleres av en «gruppelisens» eller
generell lovgivning, og uansett om slik regulering krever
registrering,

� med «individuell lisens» menes en tillatelse som tildeles
av en nasjonal reguleringsmyndighet, og som gir
foretaket særlige rettigheter eller underkaster dets
virksomhet særlige vilkår som eventuelt får anvendelse
i tillegg til den generelle tillatelsen, dersom foretaket
ikke kan utøve de aktuelle rettigheter før det har
innhentet godkjenning fra den nasjonale regulerings-
myndigheten,

b) «nasjonal reguleringsmyndighet», det eller de organer i en
medlemsstat, juridisk atskilt og funksjonsmessig uavhengig
av teleoperatørene, som av medlemsstaten er bemyndiget
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til å utarbeide tillatelser og føre tilsyn med overholdelsen
av dem,

c) «framgangsmåte ved ettstedshandel», en framgangsmåte
som gjør det lettere å få tildelt individuelle lisenser fra flere
nasjonale reguleringsmyndigheter eller, for generelle
tillatelser og dersom det er nødvendig, å underrette flere
nasjonale reguleringsmyndigheter gjennom en samordnet
framgangsmåte og på ett enkelt sted,

d) «grunnleggende krav», allmenne hensyn av ikke-økonomisk
art som kan medføre at en medlemsstat innfører
begrensninger på etablering og/eller drift av telenett eller
yting av teletjenester. Slike hensyn er nettets
driftssikkerhet, sikring av nettets integritet samt, når dette
er begrunnet, tjenestenes samtrafikkevne, datasikring,
miljøvern, by- og distriktsplanleggingshensyn, effektiv bruk
av frekvensspekteret og forebygging av sjenerende
forstyrrelser mellom radiobaserte telekommunikasjons-
systemer og andre rombaserte eller jordbaserte tekniske
systemer. Datasikring kan omfatte sikring av persondata,
beskyttelse av overført eller lagret informasjon samt vern
av privatlivets fred.

2. For øvrig får andre definisjoner gitt 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)(1) og i samtrafikkdirektivet anvendelse på dette direktiv
der det er nødvendig.

Artikkel 3

Prinsipper for tillatelser

1. Dersom medlemsstatene krever tillatelse for yting av en
teletjeneste, skal tildeling av en slik tillatelse og vilkårene som
knyttes til den, være i samsvar med prinsippene i nr. 2, 3 og 4.

2. Tillatelser kan bare inneholde vilkårene som er oppført i
vedlegget. Slike vilkår skal for øvrig være objektivt begrunnet ut
fra den aktuelle tjenesten, og skal være ikke-diskriminerede,
forholdsmessige og oversiktlige.

3. Medlemsstatene skal sikre at teletjenester og/eller telenett
kan tilbys uten tillatelser eller på grunnlag av generelle tillatelser,
om nødvendig supplert med rettigheter og plikter som krever
individuell vurdering av søknaden og gir opphav til én eller flere
individuelle lisenser. Medlemsstatene kan utstede en individuell
lisens bare dersom lisensinnehaveren får tilgang til knappe fysiske
eller andre ressurser, eller er underlagt særlige forpliktelser eller
særlige rettigheter, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt III.

4. Medlemsstatene skal ved utforming og anvendelse av sine
tillatelsesordninger lette ytingen av teletjenester mellom
medlemsstatene.

AVSNITT II

GENERELLE TILLATELSER

Artikkel 4

Vilkår som knyttes til generelle tillatelser

1. Dersom medlemsstatene gjør yting av teletjenester avhengig
av generelle tillatelser, kan det i begrunnede tilfeller knyttes vilkår
til disse tillatelsene som fastsatt i nr. 2 og 3 i vedlegget. Slike
generelle tillatelser skal innebære minst byrdefulle ordning
samtidig som relevante grunnleggende krav og andre krav i
offentlighetens interesse som fastsatt i nr. 2 og 3 i vedlegget
oppfylles.

2. Medlemsstatene skal sikre at vilkårene som knyttes til
generelle tillatelser, offentliggjøres på en hensiktsmessig måte,
slik at interesserte parter har lett tilgang til disse opplysningene.
Det skal vises til offentliggjøringen av disse opplysningene i den
berørte medlemsstats offisielle lysingsblad og i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

3. Medlemsstatene kan endre vilkårene som knyttes til
generelle tillatelser, i objektivt begrunnede tilfeller og i et rimelig
omfang. Når dette gjøres, skal medlemsstatene underrette om sin
hensikt på en egnet måte, slik at interesserte parter kan uttale seg
om de foreslåtte endringene.

Artikkel 5

Framgangsmåte for tildeling av generelle tillatelser

1. Med forbehold for bestemmelsene i avsnitt III skal
medlemsstatene ikke hindre et foretak som oppfyller relevante
vilkår knyttet til en generell tillatelse i henhold til artikkel 4, i å
yte den aktuelle teletjenesten og/eller stille til rådighet de aktuelle
telenettene.

2. Medlemsstatene kan kreve at et foretak med generell tillatelse
før det tilbyr teletjenesten og/eller telenettene, skal underrette
den nasjonale reguleringsmyndighet om sine planer, og at det skal
framlegge de opplysninger i forbindelse med den aktuelle tjenesten
som er nødvendige for å sikre overholdelse av relevante tilknyttede
vilkår i samsvar med artikkel 4. Det kan kreves at foretaket ven-
ter i opptil fire uker etter at alle nødvendige opplysninger i henhold
til offentliggjøringen omhandlet i nr. 4 er mottatt, før det begynner
å yte de tjenestene som den generelle tillatelsen omfatter.

3. Dersom et foretak som har en generell tillatelse, ikke
overholder et vilkår som er knyttet til en generell tillatelse i henhold
til artikkel 4, kan den nasjonale reguleringsmyndighet underrette
det berørte foretaket om at det ikke er berettiget til å benytte seg
av den generelle tillatelsen, og/eller i rimelig omfang treffe bestemte
tiltak overfor foretaket med sikte på å sikre overholdelse. Den
nasjonale reguleringsmyndighet skal samtidig gi det berørte foretak

________________

(1) EFT nr. L 192 av 24.7.1990, s. 1.
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en rimelig mulighet til å framlegge sine synspunkter på
anvendelsen av vilkårene, og til å rette opp eventuelle brudd
innen en måned regnet fra den nasjonale reguleringsmyndighets
inngripen. Dersom det berørte foretaket retter opp bruddet, skal
den nasjonale reguleringsmyndighet innen to måneder etter første
inngripen etter omstendighetene oppheve eller endre sitt vedtak
og begrunne dette. Dersom det berørte foretak ikke retter opp
bruddet, skal den nasjonale reguleringsmyndighet innen to måneder
etter sin første inngripen bekrefte sitt vedtak og begrunne dette.
Vedtaket skal meddeles det berørte foretak innen en uke etter at
det er gjort. Medlemsstatene skal fastsette en framgangsmåte for
å klage et slikt vedtak inn for en instans som er uavhengig av den
nasjonale reguleringsmyndighet.

4. Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om
framgangsmåter i forbindelse med generelle tillatelser blir
offentliggjort på en hensiktsmessig måte, for å sikre lett tilgang
til opplysningene. Det skal vises til offentliggjøringen av disse
opplysningene i den berørte medlemsstats offisielle lysingsblad
og i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 6

Gebyrer og avgifter for framgangsmåter i forbindelse
med generelle tillatelser

Med forbehold for finansielle bidrag til yting av universell tjeneste
i samsvar med vedlegget skal medlemsstatene sikre at alle avgifter
som blir pålagt foretak som en del av framgangsmåten for å gi
tillatelse, bare søker å dekke administrative kostnader i forbindelse
med utstedelse, administrasjon, kontroll og håndhevelse av
gjeldende generelle tillatelsesordning. Slike avgifter skal
offentliggjøres på en hensiktsmessig og tilstrekkelig detaljert måte,
slik at opplysninger om dem er lett tilgjengelige.

AVSNITT III

INDIVIDUELLE LISENSER

Artikkel 7

Virkeområde

1. Medlemsstatene skal utstede individuelle lisenser bare for
følgende formål:

a) for å gi lisensinnehaveren tilgang til radiofrekvenser eller
numre,

b) for å gi lisensinnehaveren særskilte rettigheter med hensyn
til tilgang til offentlig eller privat eiendom,

c) for å pålegge lisensinnehaveren forpliktelser eller krav med
hensyn til obligatorisk yting av offentlig tilgjengelige
teletjenester og/eller tilveiebringelse av offentlige telenett,
herunder forpliktelser som krever at lisensinnehaveren yter

universell tjeneste og andre forpliktelser i henhold til ONP-
lovgivningen,

d) for å pålegge lisensinnehaveren bestemte forpliktelser i
samsvar med Fellesskapets konkurranseregler dersom
lisensinnehaveren har betydelig markedsmakt, som definert
i artikkel 4 nr. 3 i samtrafikkdirektivet, når det gjelder å
tilby telenett og offentlig tilgjengelige teletjenester.

2. Uansett nr. 1 kan yting av offentl ig t i lgjengelige
taletelefontjenester, etablering og tilveiebringelse av offentlige
telenett og andre nettverk som innebærer bruk av radiofrekvenser,
være avhengig av individuelle lisenser.

Artikkel 8

Vilkår som knyttes til individuelle lisenser

1. Vilkår utover dem som er fastsatt for generelle tillatelser,
kan i begrunnede tilfeller knyttes til individuelle lisenser som
angitt i nr. 2 og 4 i vedlegget.

Slike vilkår skal bare vedrøre situasjoner som berettiger tildeling
av slike lisenser, som definert i artikkel 7.

2. Medlemsstatene kan ta med vilkår som gjelder for generelle
tillatelser, i den individuelle lisensen ved å knytte vilkår som er
fastsatt i vedlegget, til den individuelle lisensen.

Rettigheter gitt i henhold til og vilkår knyttet til generelle tillatelser
kan ikke begrenses eller utfylles ved utstedelse av en individuell
lisens, unntatt i objektivt begrunnede tilfeller og i et rimelig omfang,
særlig for å gjenspeile forpliktelser med hensyn til yting av
universell tjeneste og/eller kontroll av betydelig markedsmakt,
eller forpliktelser som svarer til anbud som gis ved en
sammenlignende anbudskonkurranse.

3. Med forbehold for artikkel 20 skal medlemsstatene sikre at
opplysninger med hensyn til vilkårene som skal knyttes til
individuelle lisenser, blir offentliggjort på en hensiktsmessig måte,
slik at opplysningene blir lett tilgjengelige. Det skal vises til
offentliggjøringen av disse opplysningene i den berørte
medlemsstats offisielle lysingsblad og i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

4. Medlemsstatene kan endre vilkår som er knyttet til en
individuell lisens, i objektivt begrunnede tilfeller og i et rimelig
omfang. Når medlemsstatene gjør det, skal de varsle om slike
planer på en hensiktsmessig måte, slik at interesserte parter kan
utale seg om de foreslåtte endringene.

Artikkel 9

Framgangsmåte for tildeling av individuelle lisenser

1. Når en medlemsstat tildeler individuelle lisenser, skal den
sikre at opplysninger om framgangsmåter i forbindelse med
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individuelle lisenser blir offentliggjort på en hensiktsmessig måte,
slik at de blir lett tilgjengelige.

Det skal vises til offentliggjøringen av disse opplysningene i den
berørte medlemsstats offisielle lysingsblad og i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

2. Dersom en medlemsstat har til hensikt å tildele individuelle
lisenser,

� skal den tildele individuelle lisenser etter åpne, ikke-
diskriminerende og oversiktlige framgangsmåter, der alle
søkere behandles etter samme framgangsmåte, med mindre
det finnes objektive grunner for forskjellsbehandling, og

� skal den fastsette rimelige tidsfrister; blant annet skal den
underrette søkeren om sitt vedtak så snart som mulig, men
senest seks uker etter at søknaden er mottatt. I
bestemmelsene som vedtas for gjennomføringen av dette
direktiv, kan medlemsstatene forlenge denne tidsfristen til
opptil fire måneder i objektivt begrunnede tilfeller som er
uttrykkelig angitt i disse bestemmelsene. Særlig ved
sammenlignende anbudskonkurranse kan medlemsstatene
forlenge fristen til høyst fire måneder. Disse fristene berører
ikke gjeldende internasjonale avtaler om internasjonal
samordning av frekvenser og satelitter.

3. Med forbehold for artikkel 10 nr. 1 er ethvert foretak som
oppfyller vilkårene som vedtas og offentl iggjøres av
medlemsstatene i samsvar med relevante bestemmelser i dette
direktiv, berettiget til å motta en individuell lisens. Dersom et
foretak som søker om en individuell lisens, ikke innsender
opplysninger som med rimelighet kan kreves for å godtgjøre at
foretaket oppfyller vilkårene som er pålagt i samsvar med
relevante bestemmelser i dette direktiv, kan imidlertid den nasjonale
reguleringsmyndighet nekte å tildele den individuelle lisensen.

4. Dersom innehaveren av en individuell lisens ikke overholder
et vilkår som er knyttet til lisensen i samsvar med relevante
bestemmelser i  dette direktiv, kan den nasjonale
reguleringsmyndighet trekke tilbake, endre eller midlertidig
oppheve den individuelle lisensen, eller i et rimelig omfang pålegge
særlige tiltak med sikte på å sikre overholdelse. Den nasjonale
reguleringsmyndighet skal samtidig gi det berørte foretak en rimelig
mulighet til å framlegge sine synspunkter på anvendelsen av
vilkårene og til å rette opp bruddene senest en måned etter den
nasjonale myndighets inngripen, unntatt i tilfeller med gjentatte
brudd på vilkårene fra det berørte foretak, da den nasjonale
reguleringsmyndighet umiddelbart kan treffe hensiktsmessige
tiltak. Dersom det berørte foretak retter opp bruddene, skal den
nasjonale reguleringsmyndighet innen to måneder etter sin første
inngripen oppheve eller endre sitt vedtak, og skal begrunne dette.
Dersom det berørte foretak ikke retter opp bruddene, skal den
nasjonale reguleringsmyndighet innen to måneder etter sin første
inngripen bekrefte sitt vedtak, og skal begrunne dette. Vedtaket
skal meddeles det berørte foretak innen én uke etter at det er

gjort. Medlemsstatene skal fastsette en framgangsmåte for å klage
et slikt vedtak inn for en instans som er uavhengig av den nasjonale
reguleringsmyndighet.

5. I tilfeller av skadelig interferens mellom et telenett som
bruker radiofrekvenser, og andre tekniske systemer skal den
nasjonale reguleringsmyndighet umiddelbart treffe tiltak for å
løse problemet. I slike tilfeller skal det berørte foretak gis en
rimelig mulighet til å framlegge sine synspunkter og til å foreslå
mulige løsninger for å avhjelpe den skadelige interferensen.

6. Medlemsstater som nekter å tildele, eller som tilbakekaller,
endrer eller midlertidig opphever en individuell lisens, skal
underrette det berørte foretak om årsakene. Medlemsstatene skal
fastsette en hensiktsmessig framgangsmåte for å klage slike avslag,
tilbakekallinger, endringer eller midlertidige opphevinger inn for
en instans som er uavhengig av den nasjonale reguleringsmyndighet.

Artikkel 10

Begrensning av antallet individuelle lisenser

1. Medlemsstatene kan begrense antallet individuelle lisener
for en kategori av teletjenester og for etablering og/eller drift av
telekommunikasjonsinfrastruktur bare i den grad det er nødvendig
for å sikre effektiv bruk av radiofrekvenser, eller i det tidsrom
som er nødvendig for å gjøre tilstrekkelig mange numre tilgjengelige
i samsvar med fellesskapsretten.

2. Dersom en medlemsstat har til hensikt å begrense antallet
individuelle lisenser som tildeles i samsvar med nr. 1, skal den

� ta tilstrekkelig hensyn til behovet for å maksimere fordelene
for brukerne og fremme utviklingen av konkurranse,

� gi alle interesserte parter anledning til å uttrykke sine
synspunkter på eventuelle begrensninger,

� kunngjøre sin beslutning om å begrense antallet individuelle
lisenser og begrunne dette,

� revurdere begrensningen med rimelige mellomrom,

� oppfordre til å søke om lisenser.

3. Medlemsstatene skal tildele slike individuelle lisenser på
grunnlag av utvalgskriterier som er objektive, ikke-
diskriminerende, detaljerte, oversiktlige og forholdsmessige. Ved
utvelgelsen skal det tas tilstrekkelig hensyn til behovet for å
fremme konkurranseutviklingen og maksimere fordelene for
brukerne.

Medlemsstatene skal sikre at opplysninger om slike kriterier
offentliggjøres på forhånd på en hensiktsmessig måte, slik at de
er lett tilgjengelige. Det skal vises til offentliggjøringen av disse
opplysningene i den berørte medlemsstats offisielle lysingsblad.
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4. Dersom en medlemsstat på eget initiativ eller på anmodning
fra et foretak finner at antallet individuelle lisenser kan økes,
enten på tidspunktet for dette direktivs ikrafttredelse eller senere,
skal den treffe de nødvendige tiltak for å kunngjøre dette og
oppfordre kandidater til å søke om flere lisenser.

Artikkel 11

Gebyrer og avgifter for individuelle lisenser

1. Medlemsstatene skal sikre at eventuelle gebyrer som
pålegges foretakene i forbindelse med framgangsmåter for å gi
tillatelse, bare søker å dekke kostnader i forbindelse med
utstedelse, forvaltning, kontroll og håndhevelse av de aktuelle
individuelle lisenser. Gebyrer for en individuell lisens skal stå i
forhold til arbeidet det medfører, og skal offentliggjøres på en
hensiktsmessig og tilstrekkelig detaljert måte, slik at opplysninger
om dem er lett tilgjengelige.

2. Uansett nr. 1 kan medlemsstatene i t i lfeller av
ressursknapphet tillate sine nasjonale reguleringsmyndigheter å
pålegge avgifter for å sikre optimal bruk av disse ressursene.
Avgiftene skal være ikke-diskriminerende og ta særlig hensyn til
behovet for å fremme utviklingen av nyskapende tjenester og
konkurranse.

AVSNITT IV

YTING AV TELETJENESTER I HELE FELLESSKAPET

Artikkel 12

Harmonisering

1. Når det er nødvendig, skal vilkårene som knyttes til generelle
tillatelser, og framgangsmåtene i forbindelse med generelle
tillatelser harmoniseres.

Harmoniseringen av disse vilkårene og framgangsmåtene har som
formål å utvikle en ordning med minst mulige byrder samtidig
som bestemmelsene i dette direktiv, særlig artikkel 3, 4 og 5, og
relevante grunnleggende krav og andre krav i offentlighetens
interesse som fastsatt i nr. 1, 2 og 3 i vedlegget, overholdes.

Harmoniseringen har dessuten som formål å innføre et avveid
sett av rettigheter og forpliktelser for foretak med tillatelser.

2. Kommisjonen skal etter framgangsmåten fastsatt i artikkel
16 gi mandat til Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT)
/ Den europeiske komité for reguleringsspørsmål på teleområdet
(ECTRA), Den europeiske post- og telekonferanse (CEPT)/ Den
europeiske radiokommunikasjonskomité (ERC) eller andre
relevante harmoniseringsorganer. I mandatene skal det angis hvilke
oppgaver som skal utføres, og hvilke kategorier av generelle
tillatelser som skal harmoniseres, og det skal fastsettes en tidsplan
for utarbeidingen av harmoniserte vilkår og framgangsmåter.

3. På bakgrunn av arbeid som er utføres i henhold til nr. 2, og
med forbehold for artikkel 7 skal det etter framgangsmåten i
artikkel 17 gjøres vedtak om at en harmonisert generell tillatelse
skal anvendes.

Artikkel 13

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 gjøre vedtak innen fristene nevnt i
artikkel 9 nr. 2; de skal underrette både søkeren og organene
som søknaden er innsendt til, om sitt vedtak innen én uke
etter at det er gjort.

For generelle tillatelser skal vedkommende nasjonale
reguleringsmyndigheter overholde fristene nevnt i
artikkel 5 nr. 2,

e) artikkel 9 og artikkel 5 får anvendelse på henholdsvis
søknader om individuelle lisenser og meldinger innsendt i
forbindelse med framgangsmåten ved ettstedshandel,

f) organene som søknadene og meldingene kan 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 innsigelser som er reist mot meldinger,
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g) organene som berøres av framgangsmåten ved
ettstedshandel, skal være forpliktet til å overholde kravene
til fortrolighet fastsatt i artikkel 20.

AVSNITT V

LISENSKOMITÉ

Artikkel 14

Nedsettelse av Lisenskomiteen

Kommisjonen skal bistås av en komité sammensatt av
representanter for medlemsstatene og ledet av Kommisjonens
representant. Komiteen skal hete «Lisenskomiteen» (heretter
kalt «komiteen»).

Artikkel 15

Utveksling av opplysninger

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

Dessuten skal komiteen, idet den tar hensyn til Fellesskapets
politikk på telekommunikasjonsområdet, fremme utvekslingen
av opplysninger mellom medlemsstatene og mellom
medlemsstatene og Kommisjonen om situasjonen for og
utviklingen i lovgivningen med hensyn til tillatelser for
teletjenester.

Artikkel 16

Komiteens framgangsmåte I (*)

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 17

Komiteens framgangsmåte II b(*)

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.

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 dag underretningen
ble gitt,

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

AVSNITT VI

ALMINNELIGE BESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 18

Tredjestater

1. Medlemsstatene kan underrette Kommisjonen om alle
problemer av allmenn art som operatører i Fellesskapet møter
når de forsøker å oppnå tillatelser eller drive virksomhet med
tillatelse i tredjestater, og som medlemsstatene har fått kjennskap
til.

2. Når Kommisjonen underrettes om slike problemer, kan den
om nødvendig framlegge forslag for Rådet til et egnet mandat for
å forhandle om tilsvarende rettigheter i disse tredjestatene for
operatører i Fellesskapet. Rådet skal treffe sin beslutning med
kvalifisert flertall.

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

Artikkel 19

Nye tjenester

I tilfeller der yting av en teletjeneste ennå ikke omfattes av en
generell tillatelse, og der en slik tjeneste og/eller et slikt nett ikke
kan tilbys uten tillatelse, skal medlemsstatene, med forbehold
for avsnitt II og III og senest seks uker etter at de har mottatt en
søknad, vedta midlertidige vilkår som gjør det mulig for det berørte
foretak å begynne å yte tjenesten, eller avslå søknaden og
underrette det berørte foretak om årsakene til avslaget. Deretter
skal medlemsstatene snarest mulig vedta endelige vilkår eller gi
sitt samtykke til at den aktuelle tjenesten ytes uten tillatelse,

___________________

(*) Framgangsmåte fastsatt i rådsbeslutning 87/373/EØF av 13. juli 1987 om
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av den gjennomførings-
myndighet som er tillagt Kommisjonen (EFT nr. L 197 av 18.7.1987, s. 33).
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eller begrunne et eventuelt avslag. Medlemsstatene skal fastsette
en hensiktsmessig framgangsmåte for å klage eventuelle nektelser
mot å vedta midlertidige eller endelige vilkår, avslag på søknader
eller nektelse av samtykke til at en tjeneste ytes uten tillatelse,
inn for en instans som er uavhengig av den nasjonale
reguleringsmyndighet.

Artikkel 20

Fortrolighet

1. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal ikke 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 21

Underretning

1. I tillegg til opplysninger som allerede kreves i henhold til
direktiv 90/388/EØF, skal medlemsstatene oversende
Kommisjonen følgende opplysninger:

� navn og adresser til vedkommende nasjonale myndigheter
og organer som utsteder nasjonale tillatelser,

� opplysninger om nasjonale tillatelsesordninger.

2. Medlemsstatene skal underrette om eventuelle endringer i
forhold til opplysningene gitt i henhold til nr. 1, senest en måned
etter at endringene er trådt i kraft.

Artikkel 22

Tillatelser som allerede gjelder ved dette direktivs
ikrafttredelse

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å
bringe tillatelser som gjelder ved dette direktivs ikrafttredelse, i
samsvar med dette direktiv innen 1. januar 1999.

2. Dersom anvendelsen av bestemmelsene i dette direktiv fører
til endringer i vilkårene for allerede gjeldende tillatelser, kan
medlemsstatene forlenge gyldigheten til slike vilkår, med unntak
av dem som gir særretter eller eneretter som i henhold til
fellesskapsretten er avviklet eller skal avvikles, forutsatt at dette

ikke påvirker rettighetene til andre foretak i henhold til
fellesskapsretten, herunder dette direktiv. I slike tilfeller skal
medlemsstatene underrette Kommisjonen om tiltak som treffes
for dette formål, og begrunne dette.

3. Med forbehold for bestemmelsene i nr. 2 er forpliktelser i
gjeldende ti l latelser på tidspunktet for dette direktivs
ikrafttredelse som ikke er bragt i samsvar med bestemmelsene i
dette direktiv innen 1. januar 1999, uten virkning

Kommisjonen kan på anmodning og dersom det er berettiget, gi
medlemsstatene utsettelse av denne fristen.

Artikkel 23

Ny gjennomgåelse

Kommisjonen skal innen 1. januar 2000 utarbeide en rapport
som skal framlegges for Europaparlamentet og Rådet, om
nødvendig ledsaget av nye lovgivningsforslag. Rapporten skal på
grunnlag av de erfaringer som er gjort, vurdere behovet for
videreutvikling av lovgivningsstrukturen med hensyn til tillatelser,
særlig når det gjelder harmonisering av framgangsmåter og
virkeområdet for individuelle lisenser, andre aspekter ved
harmonisering og transeuropeiske tjenester og nett. Rapporten
skal også inneholde forslag med sikte på samling av forskjellige
eksisterende komiteer innen Fellesskapets regelverk for
telekommunikasjonssektoren. Eventuelle nødvendige endringer
for å tilpasse innholdet i vedlegget til den teknologiske utvikling,
sammen med hensiktsmessige praktiske framgangsmåter, og for
å tilpasse artikkel 7 nr. 2 skal også vurderes i rapporten.

Artikkel 24

Utsettelse

Utsettelse av forpliktelsene i henhold til artikkel 3 nr. 3, artikkel
7 og 9, artikkel 10 nr. 1 og artikkel 12, 13 og 22 skal gis til de
medlemsstater nevnt i rådsresolusjoner av 22. juli 1993 og
22. desember 1994 som har rett til en ytterligere overgangsperiode
for liberalisering av teletjenester i det tidsrom og den utstrekning
de benytter seg av slike overgangsperioder. Medlemsstatene skal
underrette Kommisjonen om de vil gjøre bruk av denne muligheten.

Artikkel 25

Gjennomføring

Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er
nødvendige for å etterkomme dette direktiv, og skal kunngjøre
vilkårene og framgangsmåtene som er knyttet til tillatelsene,
snarest mulig og senest 31. desember 1997. De skal umiddelbart
underrette Kommisjonen om dette.

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

Artikkel 26

Ikrafttredelse

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

Artikkel 27

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 10. april 1997.

For Europaparlamentet For Rådet

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

President Formann
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VEDLEGG

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 berører ikke:

 noen andre rettslige 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).


