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KOMMISJONEN	FOR	DE	EUROPEISKE	FELLESSKAP	
HAR	—

under	henvisning	til	traktaten	om	opprettelse	av	Det	europeiske	
fellesskap,

under	henvisning	til	europaparlaments-	og	rådsdirektiv	2002/21/
EF	 av	 7.	mars	 2002	 om	 felles	 rammeregler	 for	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	og	-tjenester	(rammedirektivet)(1),	særlig	
artikkel	17	nr.	1,

etter	samråd	med	Kommunikasjonskomiteen	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 En	foreløpig	«liste	over	standarder	og/eller	spesifikasjoner	
for	elektroniske	kommunikasjonsnett	og	–tjenester	samt	
tilhørende	 ressurser	 og	 tjenester»	 er	 offentliggjort	 i	De 
Europeiske Fellesskaps Tidende(2).

2)	 I	den	foreløpige	listen	over	standarder	vises	det	både	til	
rammereglene	 fastsatt	 i	 rådsdirektiv	 90/387/EØF(3)	 og	
til	gjeldende	rammeregler,	fastsatt	i	direktiv	2002/21/EF.	
Listen	ble	utvidet	og	endret	i	mars	2006(4).

3)	 Det	er	derfor	nødvendig	å	følge	opp	den	foreløpige	listen,	
og	å	utarbeide	og	offentliggjøre	en	liste	over	standarder	
som	erstatter	nevnte	versjoner.

4)	 Den	 reviderte	 listen	 over	 standarder	 er	 utarbeidet	 i	
samarbeid	 med	 sakkyndige	 fra	 medlemsstatene	
og	 Det	 europeiske	 standardiseringsinstitutt	 for	
telekommunikasjoner	(ETSI)	—

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	86	av	27.3.2007,	s.	11,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	11/2008	av	1.	februar	2008	om	
endring	 av	 EØS-avtalens	 vedlegg	 XI	 (Telekommunikasjonstjenester),	 se	
EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende	nr.	33,	12.6.2008,	s.	18.

(1)	 EFT	L	108	av	24.4.2002,	s.	33.
(2)	 EFT	C	331	av	31.12.2002,	s.	32.
(3)	 EFT	L	192	av	24.7.1990,	s.	1.	Direktivet	opphevet	ved	direktiv	2002/21/EF.
(4)	 EUT	C	71	av	23.3.2006,	s.	9.

GJORT	DETTE	VEDTAK:

Artikkel 1

Liste over standarder

1. Det	 opprettes	 med	 dette	 en	 liste	 over	 standarder	 og/
eller	 spesifikasjoner	 for	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	
–tjenester	samt	tilhørende	ressurser	og	tjenester.

Den	 erstatter	 tidligere	 versjoner	 av	 listen	 over	 standarder	
offentliggjort	31.	desember	2002	og	23.	mars	2006.

Denne	 publikasjonen	 utfyller	 listen	 over	 standarder	 for	
minstetilbudet	av	leide	samband	offentliggjort	i	Den europeiske 
unions tidende	25.	juli	2003.

2.	 Listen	 over	 standarder	 angitt	 i	 vedlegget	 skal	
offentliggjøres	i	Den europeiske unions tidende.

Artikkel 2

Adressater

Dette	vedtak	er	rettet	til	medlemsstatene.

Utferdiget	i	Brussel,	11.	desember	2006.

 For Kommisjonen

	 Viviane	REDING

 Medlem av Kommisjonen

KOMMISJONSVEDTAK

av 11. desember 2006

om opprettelse av en liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett  
og –tjenester samt tilhørende ressurser og tjenester, som erstatter alle tidligere versjoner(*)

[meddelt under nummer K(2006) 6364]

(2007/176/EF)

 2012/EØS/16/34
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VEDLEGG

Liste over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester samt tilhørende 
ressurser og tjenester

RETTLEDNING	TIL	DENNE	VERSJONEN	AV	LISTEN	OVER	STANDARDER	OG/ELLER	SPESIFIKASJONER	
FOR	ELEKTRONISKE	KOMMUNIKASJONSNETT	OG	–TJENESTER	SAMT	TILHØRENDE	RESSURSER	OG	

TJENESTER

I	 henhold	 til	 artikkel	 17	 nr.	 1	 i	 rammedirektivet	 (2002/21/EF)	 skal	Kommisjonen	 utarbeide	 og	 offentliggjøre	 i	De 
Europeiske Fellesskaps Tidende	en	liste	over	standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	skal	danne	grunnlag	for	å	fremme	
et	harmonisert	 tilbud	 av	 elektroniske	kommunikasjonsnett	 og	 elektroniske	kommunikasjonstjenester	med	 tilhørende	
ressurser	og	tjenester,	for	å	sikre	samvirkingsevne	mellom	tjenester	og	øke	valgfriheten	for	brukerne.

Denne	 publikasjonen	 erstatter	 den	 tidligere	 foreløpige	 listen	 over	 standarder	 (2002/C	 331/04),	 der	 det	 vises	 til	
både	de	«gamle»	rammereglene	 (dvs.	artikkel	5	 i	direktiv	90/387/EØF,	endret	ved	direktiv	97/51/EF),	og	gjeldende	
rammeregler	 (dvs.	artikkel	17	 i	 rammedirektivet	2002/21/EF).	Denne	publikasjonen	erstatter	også	endringen	 i	 listen	
over	standarder	(2006/C	71/04)	av	23.	mars	2006(1)	med	hensyn	til	interaktivt	digitalfjernsyn.	Minstetilbudet	av	leide	
samband	med	harmoniserte	egenskaper	og	tilhørende	standarder	nevnt	i	artikkel	18	i	direktiv	2002/22/EF	(direktivet	
om	leveringspliktige	tjenester),	offentliggjort	i	kommisjonsbeslutning	(2003/548/EF)	av	24.	juli	2003(2),	berøres	ikke	
av	offentliggjøringen	av	denne	listen	over	standarder.

I	 henhold	 til	 artikkel	 17	 nr.	 2	 i	 rammedirektivet	 skal	 medlemsstatene,	 inntil	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	
er	 oppført	 i	 listen,	 fremme	 gjennomføringen	 av	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 vedtatt	 av	 europeiske	
standardiseringsorganisasjoner,	og	dersom	slike	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ikke	finnes,	fremme	gjennomføring	
av	 internasjonale	 standarder	 eller	 anbefalinger	 vedtatt	 av	 Den	 internasjonale	 teleunion	 (ITU),	 Den	 internasjonale	
standardiseringsorganisasjon	(ISO)	eller	Den	internasjonale	elektrotekniske	standardiseringsorganisasjon	(IEC).

Denne	listen	inneholder	et	utvalg	av	standarder	og/eller	spesifikasjoner	på	de	berørte	områdene.	Sammenlignet	med	
den	foreløpige	listen	over	standarder	(2002/C	331/04)	inneholder	denne	listen	færre	standarder	og/eller	spesifikasjoner,	
ettersom	det	i	artikkel	17	nr.	2	i	rammedirektivet	allerede	er	fastsatt	at	medlemsstatene	skal	oppmuntre	til	gjennomføring	
av	standarder	eller	spesifikasjoner	vedtatt	av	europeiske	standardiseringsorganisasjoner	i	tillegg	til	dem	som	er	publisert	
i	listen	over	standarder.

Ved	 utarbeidingen	 av	 denne	 listen	 er	 det	 tatt	 hensyn	 til	 kriteriene	 nedenfor.	Kriteriene	 er	 fastsatt	 i	 samarbeid	med	
medlemsstatene	i	Kommunikasjonskomiteen	og	deretter	validert	ved	offentlig	samråd.

Den	reviderte	listen	bør	inneholde	standarder	og/eller	spesifikasjoner

–	 for	 samtrafikk	 mellom	 eller	 tilgang	 til	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og/eller	 samvirkingsevne	 mellom	
elektroniske	kommunikasjonstjenester,	i	den	grad	dette	er	strengt	nødvendig	for	å	sikre	slik	samvirkingsevne	for	
ende-til-ende-brukere	og	øke	valgfriheten	for	brukerne,

–	 som	 kan	 gjennomføres	 uten	 at	 det	 vil	 medføre	 urimelige	 kostnader	 i	 forhold	 til	 forventede	 fordeler	 (dvs.	
forholdsmessighet),

–	 og	som	oppfyller	ett	av	eller	begge	følgende	kriterier:

–	 de	er	standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	viktige	grensesnitt	mellom	systemer	som	eies	og	drives	av	forskjellige	
parter,	 herunder	 tverrnasjonale	 aspekter,	 særlig	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 løser	 alvorlige	 og	
sannsynlige	tilfeller	av	manglende	samvirkingsevne	eller	manglende	valgfrihet,

–	 de	er	standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	er	relevante	på	dagens	marked,	som	stadig	utvikler	seg	og	har	en	viss	
forventet	levetid.

Den	reviderte	listen	bør	ikke	inneholde

–	 standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	veletablerte	nett	og	tjenester	som	ikke	lenger	utvikler	seg,

–	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 for	 nett	 og	 tjenester	 som	 på	 det	 nåværende	 tidspunkt	 er	 på	 et	 tidlig	
utviklingsstadium,

(1)	 EUT	C	71	av	23.3.2006,	s.	9.
(2)	 EUT	L	186	av	25.7.2003,	s.	43.
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FORORD

1. Allment

De	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 som	 er	 oppført	
nedenfor,	utgjør	«listen	over	standarder	og/eller	spesifikasjoner»	
som	er	nevnt	 i	artikkel	1	 i	kommisjonsvedtak	C(2006)6364	av	
11/XII/2006.

I	 samsvar	 med	 artikkel	 17	 nr.	 1	 i	 rammedirektivet	 (2002/21/
EØF)	 skal	 Kommisjonen	 opprette	 og	 offentliggjøre	 i	 De 
Europeiske Fellesskaps Tidende	 en	 liste	 over	 standarder	 og/
eller	 spesifikasjoner	 som	 skal	 danne	 grunnlag	 for	 å	 fremme	
et	 harmonisert	 tilbud	 av	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	
elektroniske	kommunikasjonstjenester	med	tilhørende	ressurser	
og	tjenester.

Dersom	standardene	og/eller	spesifikasjonene	nevnt	i	foregående	
nummer	ikke	er	gjennomført	på	en	tilfredsstillende	måte	slik	at	
det	ikke	kan	sikres	samvirkingsevne	mellom	tjenestene	i	en	eller	
flere	medlemsstater,	kan	gjennomføring	av	slike	standarder	og/
eller	 spesifikasjoner	 gjøres	 obligatorisk	 etter	 framgangsmåten	
fastsatt	i	nr.	4	i	artikkel	17	i	rammedirektivet.

Listen	 over	 standarder	 vil	 bli	 revidert	 regelmessig	 for	 å	 ta	
hensyn	til	krav	som	følger	av	ny	teknologi	og	markedsendringer.	
Berørte	parter	oppfordres	til	å	komme	med	merknader	til	denne	
versjonen.

Kommunikasjonskomiteen(1)	er	blitt	 rådspurt	om	de	aspektene	
av	listen	som	gjelder	artikkel	17	i	rammedirektivet.

Standarder	som	er	vedtatt	i	henhold	til	direktivet	om	radioutstyr	
og	 teleterminalutstyr	 (1999/5/EF)	 og	 offentliggjort	 i	 Den	
europeiske	unions	tidende,	faller	utenfor	virkeområdet	for	dette	
dokument.

2. Listens oppbygning

–	 Kapittel	I:	Obligatoriske	standarder	og/eller	spesifikasjoner

–	 Kapittel	II:	Allment	tilgjengelig	overføringskapasitet

–	 Kapittel	III:	Brukergrensesnitt	som	tilbys	offentligheten

–	 Kapittel	IV:	Samtrafikk	og	tilgang

–	 Kapittel	V:	Tjenester	og	funksjoner

–	 Kapittel	VI:	Nummerering	og	adressering

–	 Kapittel	VII:	Tjenestekvalitet

–	 Kapittel	VIII:	Kringkastingstjenester

(1)	 Nedsatt	i	henhold	til	artikkel	22	i	rammedirektivet.

3. Status for standardene og/eller spesifikasjonene på listen

Standardene	og/eller	 spesifikasjonene	 i	kapittel	 I	har	 en	annen	
status	 enn	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 i	 de	 øvrige	
kapitlene	i	dette	dokument.

Standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 oppført	 i	 kapittel	 I	 er	
obligatoriske.	Standardene	og/eller	 spesifikasjonene	kan	gjøres	
obligatoriske	 ved	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 17	 nr.	 4	
i	 rammedirektivet.	Artikkel	 17	 nr.	 4	 i	 rammedirektivet	 lyder:	
«Når	 Kommisjonen	 har	 til	 hensikt	 å	 gjøre	 gjennomføringen	
av	 visse	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 obligatorisk,	 skal	
den	offentliggjøre	en	kunngjøring	 i	De Europeiske Fellesskaps 
Tidende og	oppfordre	alle	berørte	parter	 til	å	komme	med	sine	
merknader.»	Kommisjonen	 skal,	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	
i	artikkel	22	nr.	3	i	rammedirektivet,	gjøre	gjennomføringen	av	
de	 relevante	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	 obligatorisk	
ved	 at	 standardene	 angis	 som	 obligatoriske	 standarder	 i	 listen	
over	standarder	som	offentliggjøres	i	De Europeiske Fellesskaps 
Tidende.

Det	oppfordres	til	å	følge	standardene	og/eller	spesifikasjonene	
oppført	 i	 kapittel	 II-VIII,	 men	 det	 foreligger	 ingen	 juridisk	
forpliktelse	 til	 å	 gjennomføre	 dem.	 Artikkel	 17	 nr.	 2	 i	
rammedirektivet	 lyder:	 Medlemsstatene	 skal	 «fremme	
bruken	 av	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 nevnt	
(...)	 ved	 levering	 av	 tjenester,	 tekniske	 grensesnitt	 og/eller	
nettfunksjoner	 når	 dette	 er	 strengt	 nødvendig	 for	 å	 sikre	 slik	
samvirkingsevne	 mellom	 tjenester	 og	 øke	 valgfriheten	 for	
brukerne.»	I	denne	sammenhengen	bør	de	anbefalte	standardene	
og/eller	 spesifikasjonene	 i	 listen	 betraktes	 som	 standarder	 og/
eller	 spesifikasjoner	 som	 kan	 gjøres	 obligatoriske	 så	 snart	
myndighetene	 oppdager	 virkninger	 av	 markedsvridning	 som	
henger	 sammen	 med	 manglende	 overholdelse	 av	 anbefalte	
standarder	og/eller	spesifikasjoner.

I	 henhold	 til	 artikkel	 17	 i	 rammedirektivet	 er	 formålet	 med	
denne	 listen	 å	 «danne	 grunnlag	 for	 å	 fremme	 et	 harmonisert	
tilbud	 av	 elektroniske	 kommunikasjonsnett	 og	 elektroniske	
kommunikasjonstjenester	med	tilhørende	ressurser	og	tjenester»	
(nr.	1)	«for	å	sikre	slik	samvirkingsevne	mellom	tjenester	og	øke	
valgfriheten	for	brukerne»	(nr.	2).	Dette	bør	tas	i	betraktning	når	
standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 inneholder	 alternativer	
eller	valgfrie	vilkår,	gjennomføres.

Artikkel	 17	 nr.	 5	 og	 6	 i	 rammedirektivet	 lyder:	 «Når	
Kommisjonen	 mener	 at	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene	
(...)	 ikke	 lenger	 bidrar	 til	 tilbud	 av	 harmoniserte	 elektroniske	
kommunikasjonstjenester,	at	de	ikke	lenger	svarer	til	forbrukernes	
behov	 eller	 at	 de	 hindrer	 den	 teknologiske	 utvikling,	 skal	 den	
fjerne	 dem	 fra	 listen	 over	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	
(...)».

–	 i	 henhold	 til	 nr.	 1	 bokstav	 c),	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 overlater	 til	markedskreftene	 å	 sørge	 for	
samvirkingsevne	og	valgfrihet	ettersom	dette	vil	bli	sikret	ved	forbrukernes	etterspørsel	og	næringslivets	interesse.

Uten	hensyn	til	kriteriene	i	nr.	1	og	2	ovenfor	bør	det	legges	særlig	vekt	på

–	 standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	i	dag	brukes	til	regulering	på	nasjonalt	eller	europeisk	plan,	der	følgene	av	
å	oppheve	dem	først	bør	vurderes,

–	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 sikre	 oppfyllelse	 av	 visse	 forpliktelser	 av	 allmenn	
interesse	 i	 henhold	 til	 nasjonal	 lovgivning	 eller	 fellesskapsretten,	 som	 operatører	 ikke	 har	 noen	 kommersiell	
interesse	av	å	anvende.
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Ved	siden	av	de	standardene	og/eller	spesifikasjonene	som	er	nevnt	
i	 kapittel	 I	 i	 denne	 listen,	 kan	 andre	 lovgivningsmessige	 tiltak	
innenfor	rammereglene	for	elektroniske	telekommunikasjonsnett	
og	 -tjenester	 medføre	 at	 bruken	 av	 visse	 standarder	 og/eller	
spesifikasjoner	gjøres	obligatoriske	for	visse	foretak.

4. Versjon av standard og/eller spesifikasjon

Når	 det	 ikke	 er	 angitt	 noe	 versjonsnummer	 for	 en	 standard	
og/eller	 spesifikasjon,	 gjelder	 henvisningen	 i	 listen	 alltid	 den	
versjon	som	var	gyldig	på	det	tidspunkt	listen	ble	offentliggjort.

Når	det	vises	til	en	standard	og/eller	en	spesifikasjon	som	består	
av	flere	deler,	er	alle	deler	relevante,	med	mindre	noe	annet	er	
angitt.	 I	 visse,	 klart	 angitte	 tilfeller	 omfatter	 listen	 bare	 visse	
deler	av	en	standard	og/eller	spesifikasjon.

5. Tekniske standarder og/eller spesifikasjoner

De	 fleste	 av	 de	 standardene	 og	 spesifikasjonene	 som	 er	 nevnt	
i	 listen,	 er	 ETSI-dokumenter	 som	 oppfyller	 både	 tidligere	 og	
nåværende	ETSI-nomenklatur.	Definisjonene	av	de	ulike	typene	
av	ETSI-dokumenter	finnes	under	«ETSI	Directives»	på:	http://
portal.etsi.org/directives/.

De	mest	relevante	av	disse	dokumentene	er:

Dokumenter	som	oppfyller	nåværende	ETSI-nomenklatur:

Teknisk spesifikasjon, TS,	 inneholder	 hovedsakelig	
standardiseringsbestemmelser	godkjent	av	et	teknisk	organ.

Teknisk rapport, TR,	 inneholder	 hovedsakelig	
opplysningselementer	godkjent	av	et	teknisk	organ.

Standard, ES,	 inneholder	 hovedsakelig	
standardiseringsbestemmelser	godkjent	av	ETSIs	medlemmer.

Veiledning, ES,	inneholder	hovedsakelig	opplysningselementer	
godkjent	av	ETSIs	medlemmer.

Særrapport, SR,	 inneholder	 opplysninger	 som	offentliggjøres	
for	referanseformål.

Europeisk standard (telekommunikasjonsserien),	 EN,	
inneholder	standardiseringsbestemmelser	godkjent	av	nasjonale	
standardiseringsorganisasjoner	 og/eller	 nasjonale	 delegasjoner,	
som	har	konsekvenser	når	det	gjelder	stillstand	og	innarbeiding	
i	nasjonal	lovgivning.

Harmonisert standard,	 en	 europeisk	 standard	 (EN)	
(telekommunikasjonsserien)	 som	 ETSI	 har	 fått	 mandat	 fra	
Europakommisjonen	til	å	utarbeide	i	henhold	til	direktiv	98/34/
EF	 og	 98/48/EF,	 som	 er	 utarbeidet	 idet	 det	 er	 tatt	 hensyn	 til	
de	 relevante	 grunnleggende	 kravene	 i	 «ny	metode»-direktivet,	
og	 som	det	 senere	er	blitt	offentliggjort	 en	henvisning	 til	 i	De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Dokumenter	i	henhold	til	den	tidligere	ETSI-	nomenklatur	som	
det	er	vist	til	i	listen:

Europeisk telekommunikasjonsstandard, ETS, inneholder	
standardiseringsbestemmelser	 godkjent	 av	 nasjonale	
standardiseringsorganisasjoner	 og/eller	 nasjonale	 delegasjoner,	
som	har	konsekvenser	når	det	gjelder	stillstand	og	innarbeiding	
i	nasjonal	lovgivning.

Teknisk rapport fra ETSI, TR,	inneholder	opplysningselementer	
godkjent	av	et	teknisk	organ.

6. Dokumentene kan fås på følgende adresser:

ETSI	Publications	Office

Postadresse:
ETSI
650	Route	des	Lucioles
F-06921	Sophia	Antipolis	Cedex
Frankrike
Telefon:	(33-4)	92	94	42	41
Faks:	(33-4)	93	95	81	33
E-post:	publications@etsi.fr
Nettsted:

http://www.etsi.org/services_products/freestandard/home.htm

ETSI-dokumenter	kan	lastes	ned	direkte	fra:	http://pda.etsi.org/
pda/queryform.asp

ITU	Sales	and	Marketing	Service	(for	ITU-T-dokumenter)
Postadresse:	ITU
Place	des	Nations
CH-1211	Genève	20
Sveits
Telefon:	 (41-22)	730	61	41	(engelsk)
	 41-22)	730	61	42	(fransk)
	 41-22)	730	61	43	(spansk)
Faks:		 (41-22)	730	51	94
E-post:	sales@itu.int

Nettsted:	http://www.itu.int

7. Henvisninger til EUs regelverk

I	 listen	 vises	 det	 til	 følgende	 rettsakter	 og	 dokumenter	 som	
finnes	 på	 http://europa.eu.int/information_society/topics/
telecoms/regulatory/index_en.htm.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF 
(rammedirektivet)	 om	 felles	 rammeregler	 for	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	 (EFT	 L	 108	 av	 24.4.2002,	
s.	33).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/19/EF 
(tilgangsdirektivet)	 om	 tilgang	 til	 og	 samtrafikk	 mellom	
elektroniske	kommunikasjonsnett	og	 tilhørende	 ressurser	 (EFT	
L	108	av	24.4.2002,	s.	7).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF (direktivet	
om	 leveringspliktige	 tjenester)	 om	 leveringspliktige	
tjenester	 og	 brukerrettigheter	 i	 forbindelse	 med	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	 (EFT	 L	 108	 av	 24.4.2002,	
s.	51).

Europaparlaments- og rådsdirektiv	2002/58/EF	 (direktivet	 om	
personvern	 og	 elektronisk	 kommunikasjon)	 om	 behandling	 av	
personopplysninger	 og	 personvern	 i	 sektoren	 for	 elektronisk	
kommunikasjon	(EFT	L	201	av	31.7.2002,	s.	27).
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Europaparlaments- og rådsdirektiv	 2002/20/EF	
(tillatelsesdirektivet)	 om	 tillatelse	 for	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 og	 -tjenester	 (EFT	 L	 108	 av	 24.4.2002,	
s.	21).

Kommisjonsrekommandasjon 2000/417/EF	om	åtskild	tilgang	til	
aksesslinja	(EFT	L	156	av	29.6.2000,	s.	44).

Europaparlaments- og rådsforordning EF/2887/2000	om	atskilt	
tilgang	til	aksesslinjen	(EFT	L	336	av	30.12.2000,	s.	4).

Kommisjonsrekommandasjon (2005/57/EF)	 av	21.	 januar	2005	
om	tilbud	av	 leide	samband	 i	Den	europeiske	union	(Del	1	—	
Viktige	 vilkår	 for	 engroslevering	 av	 leide	 samband)	 (meddelt	
under	nummer	K	(2005)	103)	(EUT	L	24	av	27.1.2005,	s.	27).

Kommisjonsrekommandasjon (2005/268/EF)	 av	 29.	 mars	
2005	 om	 tilbud	 av	 leide	 samband	 i	 Den	 europeiske	 union	
(Del	 2	—	 Prisfastsettelse	 for	 tilgang	 til	 leide	 delsamband	 for	
engroskunder)	 (meddelt	 under	 nummer	 K	 (2005)	 951)	 (EUT	
L	83,	1.4.2005,	s.	52).

Kommisjonsrekommandasjon 2003/558/EF	 av	 25.	 juli	 2003	
om	 behandling	 av	 lokaliseringsopplysninger	 i	 elektroniske	
kommunikasjonsnett	 med	 henblikk	 på	 nødmeldingstjenester	
utvidet	med	anropslokalisering	(EUT	L	189	av	29.7.2003,	s.	49).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF	av	9.	mars	1999	
om	 radioutstyr	 og	 teleterminalutstyr	 og	 gjensidig	 godkjenning	
av	utstyrets	samsvar	(EFT	L	91	av	7.4.1999,	s.	10).

Rådsvedtak 2001/792/EF	av	23.	oktober	2001	om	skiping	av	ei	
fellesskapsordning	for	å	styrkje	samarbeidet	om	hjelpeaksjonar	
innanfor	katastrofevernebuing	(EFT	L	297	av	15.11.2001,	s.	7).

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av	
7.	mars	2002	om	rammeregler	 for	 radiospektrumpolitikk	 i	Det	
europeiske	 fellesskap	 (radiospektrumvedtaket)	 (EFT	 L	 108	 av	
24.4.2002,	s.	1).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/34/EF	 om	 en	
informasjonsprosedyre	 for	 standarder	 og	 tekniske	 forskrifter,	
som	 endret	 ved	 direktiv	 98/48/EF	 (EFT	 L	 204	 av	 21.7.1998,	
s.	37).

KOM(2004)	 541:	 Melding	 fra	 Kommisjonen	 til	 Rådet,	
Europaparlamentet,	 Den	 økonomiske	 og	 sosiale	 komité	
og	 Regionkomiteen	 om	 samvirkingsevne	 for	 interaktive	
fjernsynstjenester	av	30.	juli	2004.

KOM(2006)	 37:	 Melding	 fra	 Kommisjonen	 til	 Rådet,	
Europaparlamentet,	 Den	 økonomiske	 og	 sosiale	 komité	 og	
Regionkomiteen	 om	 ny	 vurdering	 av	 samvirkingsevnen	 for	
interaktive	 fjernsynstjenester	 av	 2.	 februar	 2006,	 i	 henhold	 til	
melding	KOM(2004)	541	av	30.	juli	2004.

8. Definisjoner og forkortelser

Definisjoner

Definisjonene	 i	 Fellesskapets	 regelverk	 som	 angitt	 i	 avsnitt	 7,	
får	anvendelse.

Forkortelser

I	dette	dokument	anvendes	følgende	forkortelser:

3GPP	 3rd	Generation	Partnership	Project	(tredjegenerasjons	
partnerskapsprosjekt)

API	 Application	Program	Interface	(programgrensesnitt)
DAB	 Digital	Audio	Broadcasting	(digitalradio)
DVB	 Digital	Video	Broadcasting	(digitalfjernsyn)
ETSI	 European	Telecommunications	Standards	Institute	

(Det	europeiske	institutt	for	telekommunikasjoner)
GSM	 Global	System	for	Mobile	communications	

(verdensomspennende	system	for	
mobilkommunikasjon)

ISDN	 Integrated	Service	Digital	Network	(digitalt	
flertjenestenett)

IP	 Internet	Protocol	(Internett-protokollen)
IPAT	 Internet	Protocol	Access	Terminal	(terminal	for	

tilgang	til	Internett-protokollen)
ITU	 International	Telecommunications	Union	(Den	

internasjonale	teleunion)
MHEG	 Multimedia	and	Hypermedia	Experts	Group	

(ekspertgruppen	for	multimedier	og	hypermedier)
MHP	 Multimedia	Home	Platform
NGN	 Next	Generation	Networks	(neste	generasjons	nett)
NTP	 Network	Termination	Point	(nettermineringspunkt)
OSA	 Opens	Service	Access	(åpen	tilgang	til	tjenester)
PoI	 Point	of	Interconnection	(samtrafikkpunkt)
PSTN	 Public	Switched	Telephone	Network	(offentlig	

svitsjet	telefonnett)
QoS	 Quality	of	service	(tjenestekvalitet)
ULL	 Unbundled	Local	Loop	(atskilt	tilgang	til	

aksesslinjen)
UMTS	 Universal	Mobile	Telecommunications	System	

(universelt	mobiltelekommunikasjonssystem)
WML	 Wireless	Mark-up	Language
WTVML	 Wireless	TeleVision	Mark-up	Language,	også	kalt	

WTML
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LISTE	OVER	 STANDARDER	OG/ELLER	 SPESIFIKASJONER	 FOR	 ELEKTRONISKE	KOMMUNIKASJONS-
NETT	OG	TJENESTER	SAMT	TILHØRENDE	

Ressurser og tjenester

Formålet	med	å	offentliggjøre	standardene	og/eller	spesifikasjonene	I	denne	listen	er	å	fremme	tilbudet	av	harmoniserte	
elektroniske	 kommunikasjonstjenester	 til	 beste	 for	 brukere	 i	 hele	 Fellesskapet,	 sikre	 samvirkingsevne	 og	 støtte	
gjennomføringen	av	rammereglene.	Det	overordnede	prinsippet	ved	valg	av	standarder	og/eller	spesifikasjoner	er	å	ta	
med	standarder	og/eller	spesifikasjoner	som	er	knyttet	til	bestemmelsene	i	direktivene.	Kriteriene	som	skal	anvendes	
når	standarder	og/eller	spesifikasjoner	skal	tas	med	i	denne	listen,	angis	nærmere	i	rettledningen.

KAPITTEL I

1. Obligatoriske standarder

Dette	dokument	inneholder	ingen	obligatoriske	standarder.

Standardene	 kan	 gjøres	 obligatoriske	 etter	 framgangsmåten	 fastsatt	 i	 artikkel	 17	 nr.	 4	 i	 rammedirektivet.	 Når	
Kommisjonen	 har	 til	 hensikt	 å	 gjøre	 gjennomføringen	 av	 visse	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 obligatorisk,	
skal	den	offentliggjøre	en	kunngjøring	i	De Europeiske Fellesskaps Tidende og	oppfordre	alle	berørte	parter	til	å	
komme	med	sine	merknader.

KAPITTEL II

2. Allment tilgjengelig overføringskapasitet

2.1.		 Tilgang til aksesslinjen for tredjemann

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Spektrumforvaltning	i	metallbasert	
aksessnett.	Del	1:	Definisjoner	og	

signalbibliotek

ETSI	TR	101	830-1	
(V.1.1.1)

KAPITTEL III

3. Brukergrensesnitt som tilbys offentligheten (NTP)

Under	visse	markedsforhold(1)	kan	en	nasjonal	 reguleringsmyndighet	pålegge	operatører	plikt	 til	 å	 etterkomme	
rimelige	anmodninger	om	tilgang	til	og	bruk	av	bestemte	deler	av	et	nett	og	tilhørende	ressurser.

Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	på	det	
nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

KAPITTEL IV

4. Samtrafikk og tilgang

I	henhold	til	bestemmelsene	i	tilgangsdirektivet	kan	tilbydere	av	elektroniske	kommunikasjonsnett	og	–tjenester	ha	
særlige	forpliktelser	i	forbindelse	med	samtrafikk	og/eller	tilgang.

1	 Se	artikkel	8	nr.	2	i	tilgangsdirektivet.
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Standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	atskilt	tilgang	til	aksesslinjen	og	tilgang	til	bitstrøm	er	angitt	i	kapittel	II.

4.1.		 Programgrensesnitt

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Open	Service	Access	(OSA)	(åpen	
tilgang	til	tjenester);	Application	

Programming	Interface	(API/Parlay	
3)	(programgrensesnitt)

ETSI	ES	201	915-serien

Open	Service	Access	(OSA)	(åpen	
tilgang	til	tjenester);	Application	

Programming	Interface	(API/Parlay	
4)	(programgrensesnitt)

ETSI	ES	202	915-serien

Open	Service	Access	(OSA)	(åpen	
tilgang	til	tjenester);	Application	

Programming	Interface	(API/Parlay	
5)	(programgrensesnitt)

ETSI	ES	203	915-serien

UMTS	Customized	Applications	for	
Mobile	network	Enhanced	Logic	

(CAMEL)	Phase	3;	CAMEL	Appli-
cation	Part	(CAP)	specification

ETSI	TS	129	078

UMTS	Open	Service	Access	(OSA)	
(åpen	tilgang	til	tjenester);	Applica-
tion	Programming	Interface	(API)	

(programgrensesnitt).	Del	1:	Oversikt

ETSI	TS	129	198-1

UMTS	Open	Services	Architecture	
Application	Programming	Interface	
(programgrensesnitt)	—	Del	2

ETSI	TR	129	998

4.2.		 Tilgang til nettressurser og -tjenester

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

4.3.		 Samtrafikk

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

IPCablecom	(IP-basert	kabelnett);	
Del	12:	Internet	Signalling	Trans-

port	Protocol	(ISTP)

ETSI	TS	101	909-12 definerer	SS7-grensesnittet	for	et	
IP-basert	kabelnetts	signalport

IPCablecom:	Del	23:	Internet	Proto-
col	Access	Terminal	—	Line	Control	

Signalling	(IPAT	—	LCS)

ETSI	TS	101	909-23 definerer	signalgrensesnittet	V5.2	
for	en	IPAT	til	et	IP-basert	kabelnett

KAPITTEL V

5. Tjenester og funksjoner

5.1.  Lokalisering av anrop

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner

Referanse Merknader

Protokoller	for	lokalisering	av	
nødanrop

ETSI	TS	102	164

Location	Services	(LCS)	(lokali-
seringstjenester);	funksjonsbeskri-

velse;	Trinn	2	(UMTS)

ETSI	TS	123	171

5.2.		 Kringkastingsaspekter

	 Standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	kringkasting	som	anses	som	relevante,	er	angitt	i	kapittel	VIII.

5.3.		 Prisopplysning (AoC)

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.
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5.4.		 Nummeropplysningstjenester

Tekniske	grensesnitt	og/eller	tjeneste-
funksjoner Referanse Merknader

Automatisert	nummer-opplysning ITU-T-rekommandasjon	
E.115	(02/95)

Brukes	i	dag	til	gjennomføring	
av	internasjonale	offentlige	
nummeropplysnings	tjenester

Internasjonale	offentlige	
nummeropp-lysningstjenester

ITU-T-rekommandasjon	
F.510

Også	egnet	for	samtrafikk	mellom	
nasjonale	nummerdatabaser

Unified	Directory	Specification	
(enhetlig	nummerspesifikasjon)

ITU-T-rekommandasjon	
F.515

5.5.		 Anonymous Call Rejected (ACR) (avvisning av anonyme anrop)

	 Selv	 om	 ACR	 ble	 angitt	 som	 standard	 for	 PSTN/ISDN-nett,	 er	 det	 bare	 noen	 av	 de	 nåværende	
gjennomføringene	 som	 delvis	 følger	 standardene	 og/eller	 spesifikasjonene,	 og	ACR	 ble	 ikke	 angitt	 som	
standard	for	GSM-nett.

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

KAPITTEL VI

6. Nummerering og adressering

6.1.		 Valg og forhåndsvalg av operatør

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

6.2.		 Nummeroverførbarhet

	 Denne	listen	over	standarder	inneholder	ingen	standarder	og/eller	spesifikasjoner	ettersom	ingen	standarder	
på	det	nåværende	tidspunkt	anses	å	oppfylle	kriteriene	fastsatt	i	rettledningen.

KAPITTEL VII

7. Tjenestekvalitet (QoS)

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Definisjoner	og	målemetoder	
for	brukertilknyttede	

tjenestekvalitetsparametrer

ETSI	EG	202	057-serien	
(del	1-4)

Kvalitet	på	telekommunikasjonstjenester ETSI	EG	202	009-serien	
(del	1-3)

Parametrer	som	er	relevante	for	
brukerne

Definisjoner	av	ytelsesparametrer	for	
talekvalitet	og	andre	bruksområder	for	

talebånd	over	IP-nett

ITU-T-rekommandasjon	
G.1020	(herunder	

vedlegg	A)

Merknad:	 I	 henhold	 til	 artikkel	 11	 og	 22	 i	 direktivet	 om	 leveringspliktige	 tjenester	 kan	 nasjonale	
reguleringsmyndigheter	i	særlige	tilfeller	kreve	at	det	brukes	standarder	og/eller	spesifikasjoner	for	parametrer,	
definisjoner	og	målemetoder	for	leveringstid	og	tjenestekvalitet.	Disse	standardene	og/eller	spesifikasjonene	er	
oppført	i	vedlegg	III	til	direktivet.

7.1.		 Tjenestenivå

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Tjenestekvalitetskategorier	
for	multimedietjenester	for	

sluttbrukere

ITU-T-rekommandasjon	G.1010	
(11/01)
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7.2.		 Mål for nettytelse

	 Denne	 listen	 over	 standarder	 inneholder	 bare	 standarder	 og/eller	 spesifikasjoner	 som	 er	 relevante	 for	
IP-baserte	tjenester.

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

Mål	for	nettytelse	for	IP-baserte	
tjenester

ITU-T-rekommandasjon	Y.1541	
(med	tillegg	X	og	endring	1	

og	2)

Visse	teknologier	kan	kreve	
særbehandling	med	hensyn	til	

toleranseverdier

Tjenestekvalitet:	modell	og	
arkitektur

ETSI	TS	123	107		
(3GPP	TS	23.107)

Samsvar	mellom	ITU-
T-rekommandasjon	Y.1541	
og	tjenestekvalitets	klassene	

TS	123107

KAPITTEL VIII

8. Kringkastingstjenester

8.1.		 Programgrensesnitt

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner

Referanse Merknader

Digital	Video	Broadcasting	
(digitalfjernsyn	-	DVB);	

Multimedia	Home	Platform	
(MHP)	Specification	1.1.1

ETSI	TS	102	812 versjon	1.2.1

Digital	Video	Broadcasting	
(digitalfjernsyn	-	DVB);	

Multimedia	Home	Platform	
(MHP)	Specification	1.0.3

ETSI	ES	201	812 versjon	1.1.1

tidligere	TS	101812	v.	1.3.1

MHEG-5	kringkastingsprofil ETSI	ES	202	184 versjon	1.1.1

8.2.		 Standarder og/eller spesifikasjoner for virkeliggjøring av interaktivt fjernsynsinnhold

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner Referanse Merknader

WTVML,	spesifikasjon	for	en	
lett	mikronettleser	til	interaktive	
fjernsynstjenester,	som	bygger	på	
og	er	kompatibel	med	WML

ETSI	TS	102	322 versjon	1.1.1

8.3.	 Digitalkringkasting

Tekniske	grensesnitt	og/eller	
tjenestefunksjoner

Referanse Merknader

Digitalradio	(DAB)
En	virtuell	maskin:	Java-
spesifikasjon	for	DAB

ETSI	TS	101	993


