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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 98/61/EF
av 24. september 1998
om endring av direktiv 97/33/EF med hensyn til nummeroverførbarhet
og forhåndsvalg av operatør(*)

EUROPA PARLAMENTET 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:
Kommisjonen har gjennomført en bred offentlig høring på grunnlag
av grønnboken om en nummerpolitikk for teletjenester i Europa.
Under høringen ble det understreket hvor viktig det er å sikre alle
markedsaktørene lik tilgang til nummerressursene, så vel
kvantitativt som kvalititativt, og den absolutte nødvendigheten
av å opprette egnede nummerordninger, særlig med hensyn til
nummeroverførbarhet og valg av operatør, for å gjøre valget enklere
for forbrukerne og oppmuntre til en reell konkurranse på det
liberaliserte telekommunikasjonsmarkedet.

Av hensyn til forbrukernes interesser og i betraktning av de særlige
nasjonale markedssituasjonene, kan de nasjonale reguleringsmyndigheter utvide forpliktelsen til å tilby forhåndsvalg av
operatør med mulighet for å overstyre ethvert forhåndsvalg ved
hvert anrop, til operatører som bruker de offentlige telenettene,
og som ikke har betydelig markedsmakt, dersom dette ikke
medfører en uforholdsmessig stor byrde for operatørene eller
skaper en hindring for at nye markedsoperatører kan komme inn
på markedet.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/33/EF av 30. juni 1997 om
samtrafikk på telekommunikasjonsområdet med henblikk på å
sikre universelle tjenester og samtrafikkevne ved anvendelse
av prinsippene om tilgang til åpne telenett (ONP)(6) bør derfor
endres 
VEDTATT DETTE DIREKTIV:
Artikkel 1
I direktiv 97/33/EF gjøres følgende endringer:
1)

«h) «abonnent»: enhver fysisk eller juridisk person som
har inngått en avtale med yteren av offentlig
tilgjengelige teletjenester om yting av slike tjenester,

Rådet vedtok 22. september 1997 en resolusjon(4) der det
inviterte Kommisjonen til å framlegge forslag for
Europaparlamentet og Rådet om en raskere innføring av
nummeroverførbarhet og innføring av forhåndsvalg av operatør.

i)

Europaparlamentet vedtok 17. juli 1997 en resolusjon(5) der det
anmodet Kommisjonen om å framlegge et forslag til endring av
det eksisterende direktiv for å innføre forhåndsvalg av operatør
og nummeroverførbarhet.
___________________
(*)

Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 268, 3.10.1998, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 36/1999 av 28. april 1999 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester), se
denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1)

EFT C 330 av 1.11.1997, s. 19 og EFT C 13 av 17.1.1998, s. 10.

(2)

EFT C 73 av 9.3.1998, s. 107.

(3)

(4)

Europaparlamentsuttalelse av 20. november 1997 (EFT C 371 av 8.12.1997,
s. 180), Rådets felles holdning av 12. februar 1998 (EFT C 91 av 26.3.1998,
s. 42) og europaparlamentsbeslutning av 14. mai 1998 (EFT C 167 av
1.6.1998). Rådsbeslutning av 20.juli 1998.
EFT C 303 av 4.10.1997, s. 1.

(5)

EFT C 286 av 22.9.1997, s. 232.

I artikkel 2 nr. 1 skal nye definisjoner lyde:

2)

«geografisk nummer»: et nummer fra den nasjonale
nummerplan der en del av nummerstrukturen
inneholder en geografisk opplysning som brukes for å
rute anropene til det fysiske stedet for
nettermineringspunktet til abonnenten som har fått
nummeret tildelt.»

I artikkel 12 nr. 5 skal første ledd lyde:
«5. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal fremme
innføring snarest mulig av en ordning med overføring av
operatørnummer som innebærer at abonnenter som anmoder
om det, kan beholde sitt nummer/sine numre i det faste
telefonnettet og i det digitale flertjenestenettet (ISDN),
uavhengig av hvilken operatør som yter tjenesten, på et
bestemt sted for geografiske numre og på et hvilket som

___________________
(6)

EFT L 199 av 26.7.1997, s. 32.
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helst sted for andre numre enn geografiske numre, og skal
sikre at denne ordningen i det minste er tilgjengelig innen
1. januar 2000 eller, for land som har fått en ytterligere
overgangsperiode, så snart som mulig etter denne datoen,
men senest to år etter den senere datoen som avtales for
fullstendig liberalisering av taletelefonitjenester.»
3)

I artikkel 12 skal nytt nr. 7 lyde:
«7. De nasjonale reguleringsmyndigheter skal kreve at i
det minste operatører som driver offentlige telenett som
oppført i vedlegg I del I, og som de nasjonale
reguleringsmyndigheter har meddelt har betydelig
markedsmakt, tillater sine abonnenter, herunder dem som
bruker ISDN, å få tilgang til svitsjede tjenester fra enhver
yter av offentlig tilgjengelige teletjenester som har samtrafikk
med de berørte operatører. Ordninger skal innføres for dette
formål innen 1. januar 2000 eller, for land som har fått en
ytterligere overgangsperiode, så snart som mulig etter denne
datoen, men senest to år etter den senere datoen som avtales
for fullstendig liberalisering av taletelefonitjenester, slik at
abonnenten skal kunne velge disse tjenestene ved hjelp av
et forhåndsvalg og et system som gjør det mulig å overstyre
ethvert forhåndsvalg ved hvert anrop ved å slå et kort
prefiks.
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medlemsstat kan bevise at forpliktelsene vil medføre en for
stor byrde for visse operatører eller grupper av operatører.
Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige for
å etterkomme dette direktiv, innen 31. desember 1998. 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
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.
Artikkel 3
Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske
Fellesskaps Tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

De nasjonale reguleringsmyndigheter skal påse at
fastsettelse av takster for samtrafikk knyttet til yting av
denne tjenesten er kostnadsorientert, og at eventuelle
avgifter som skal betales av forbrukerne ikke hindrer bruken
av nevnte tjeneste.»
4)

Utferdiget i Brussel, 24. september 1998.

For Europaparlamentet

For Rådet

J. M. GIL-ROBLES

J. FARNLEITNER

President

Formann

I artikkel 20 nr. 2 skal første punktum lyde:
«2. Det kan anmodes om utsettelse av forpliktelser i
henhold til artikkel 12 nr. 5 og 7 dersom den berørte

