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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2001/.../EF

af

om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester

("rammedirektivet")

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 2513, og

ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 365 E af 19.12.2000, s. 198.
2 EFT C 123 af 25.4.2001, s. 56.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 1. marts 2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets

fælles holdning af     (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af
(endnu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) Med det hidtidige regelsæt for telekommunikation er det lykkedes at skabe gode vilkår for

reel konkurrence i telesektoren i overgangsfasen fra monopolmarked til et marked med fuld

konkurrence.

(2) Den 10. november 1999 forelagde Kommissionen en meddelelse for Europa-Parlamentet,

Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om fastlæggelse af nye ram-

mebestemmelser for elektronisk kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester - Revur-

dering af kommunikationslovgivningen i 1999. I denne meddelelse tog Kommissionen det ek-

sisterende regelsæt for telekommunikation op til fornyet overvejelse i overensstemmelse med

kravet i artikel 8 i Rådets direktiv 90/387/EØF af 28. juni 1990 om oprettelse af det indre

marked for teletjenester ved gennemførelse af tilrådighedstillelse af åbne net1. Kommissionen

fremlagde desuden en række generelle forslag til nye rammebestemmelser for elektronisk

kommunikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester til offentlig høring.

(3) Den 26. april 2000 forelagde Kommissionen en meddelelse for Europa-Parlamentet, Rådet,

Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om resultaterne af den offentlige hø-

ring om 1999-revurderingen af kommunikationslovgivningen og vejledende principper for de

nye rammebestemmelser. Meddelelsen sammenfattede den offentlig høring og opstillede en

række centrale principper for udarbejdelsen af nye rammebestemmelser for elektronisk kom-

munikationsinfrastruktur og tilhørende tjenester.

                                                
1 EFT L 192 af 24.7.1990, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/51/EF

(EFT L 295 af 29.10.1997, s. 23).



10420/1/01 REV 1 am 3
DG C I   DA

(4) Det Europæiske Råd fremhævede på mødet den 23.-24. marts 2000 i Lissabon vækst-, kon-

kurrenceevne- og beskæftigelsespotentialet i overgang til en digital videnbaseret økonomi.

Det understregede ikke mindst, hvor vigtigt det er for Europas erhvervsliv og borgere at have

adgang til billig kommunikationsinfrastruktur i verdensklasse og til et bredt udvalg af tjene-

ster.

(5) Konvergensen mellem tele-, medie- og IT-sektoren betyder, at alle transmissionsnet og

-tjenester bør være omfattet af fælles rammebestemmelser. Disse rammebestemmelser består

af nærværende direktiv og fire særdirektiver: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2001/../EF af ... om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ("tilladelses-

direktivet")1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/../EF af ... om adgang til og sam-

trafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter ("adgangsdirekti-

vet")2, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/../EF af ... om forsyningspligt og bruger-

rettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester ("forsyningspligt-

direktivet")3 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/../EF af ... om behandling af

personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor

("oplysningsbeskyttelsesdirektivet")4 (i det følgende benævnt "særdirektiverne). Det er nød-

vendigt at adskille regulering af transmission fra regulering af indhold. De nye ramme-

bestemmelser omfatter derfor ikke indholdet i de tjenester, der leveres via elektroniske kom-

munikationsnet ved hjælp af elektroniske kommunikationstjenester,

                                                
1 Se side ... i dette EFT.
2 Se side ... i dette EFT.
3 Se side ... i dette EFT.
4 Se side ... i dette EFT.
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f.eks. radio- og tv-udsendelsers indhold, finansielle ydelser og visse informationssamfunds-

ydelser, og berører således ikke foranstaltninger, der i henhold til fællesskabslovgivningen

træffes på fællesskabsniveau eller på nationalt niveau for så vidt angår sådanne tjenester med

henblik på at fremme kulturel og sproglig mangfoldighed og varetage forsvaret af medieplu-

ralisme. Indholdet af tv-programmer er omfattet af Rådets direktiv 89/552/EØF af

3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemssta-

terne vedrørende udøvelse af tv-radiospredningsvirksomhed1. Adskillelsen mellem regulering

af transmission og regulering af indhold hindrer ikke, at der tages hensyn til den forbindelse,

der er mellem de to områder, navnlig med henblik på at garantere mediepluralisme, kulturel

mangfoldighed og forbrugerbeskyttelse.

(6) Audiovisuel politik og indholdsregulering er midler til opfyldelsen af mål af almen interesse,

som f.eks. ytringsfrihed, mediepluralisme, upartiskhed, kulturel og sproglig mangfoldighed,

social inddragelse, forbrugerbeskyttelse og beskyttelse af mindreårige. I Kommissionens

meddelelse om principper og retningslinjer for Fællesskabets audiovisuelle politik i den digi-

tale tidsalder og i Rådets konklusioner af 6. juni 2000, hvori Rådet bifalder Kommissionens

meddelelse, opregnes de hovedforanstaltninger, som Fællesskabet må træffe for at imple-

mentere sin politik på det audiovisuelle område.

(7) Bestemmelserne i nærværende direktiv og særdirektiverne er med forbehold af de enkelte

medlemsstaters mulighed for at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring af deres væsent-

lige sikkerhedsinteresser, beskyttelse af ordre public og den offentlige sikkerhed samt til ska-

belse af de rette betingelser for efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare hand-

linger, herunder også de nationale tilsynsmyndigheders indførelse af specifikke og forholds-

mæssigt afpassede forpligtelser for udbydere af elektroniske kommunikationstjenester.

                                                
1 EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).
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(8) Dette direktiv omfatter forbrugerudstyr til digital-tv, men ikke udstyr, der er omfattet af

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teletermi-

naludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse1. Det er vigtigt, at de re-

gulerende myndigheder tilskynder netoperatører og terminaludstyrsfabrikanter til at samar-

bejde om at lette handicappede brugeres adgang til elektroniske kommunikationstjenester.

(9) Informationssamfundstjenester er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navn-

lig elektronisk handel, i det indre marked (direktiv om elektronisk handel)2.

(10) I definitionen af informationssamfundets tjenester i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets

direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske

standarder og forskrifter og regler for informationssamfundets tjenester3, indgår en bred vifte

af økonomiske online-aktiviteter: De fleste af disse aktiviteter er ikke omfattet af nærværende

direktiv, da de ikke udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler via elektro-

niske kommunikationsnet. Taletelefoni og elektroniske posttjenester er omfattet af nærvæ-

rende direktiv. En og samme virksomhed, for eksempel en Internet-udbyder, kan tilbyde både

elektronisk kommunikation, som f.eks. adgang til Internettet, og tjenester, som ikke er omfat-

tet af nærværende direktiv, f.eks. levering af webbaseret indhold.

                                                
1 EFT L 91 af 7.4.1999, s. 10.
2 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
3 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18).
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(11) I overensstemmelse med princippet om adskillelse af regulerings- og driftsopgaver bør med-

lemsstaterne, for at sikre de nationale tilsynsmyndigheders uvildige afgørelser, garantere dis-

ses uafhængighed. Dette krav om uafhængighed berører hverken medlemsstaternes institutio-

nelle autonomi og forfatningsmæssige forpligtelser eller princippet om neutralitet i forhold til

de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne, jf. traktatens artikel 295. De nationale til-

synsmyndigheder bør råde over de nødvendige personale- og ekspertressourcer samt økono-

miske midler til at udføre deres opgaver.

(12) Alle, der er genstand for en national tilsynsmyndigheds afgørelse, bør kunne påklage afgørel-

sen til en instans, der er uafhængig af de involverede parter. Denne klageprocedure berører

ikke juridiske og fysiske personers rettigheder i henhold til national ret.

(13) De nationale tilsynsmyndigheder må, for at kunne udføre deres opgaver effektivt, indsamle

oplysninger fra markedets aktører. Det kan også være nødvendigt at indsamle oplysninger på

Kommissionens vegne, således at den kan opfylde sine forpligtelser i henhold til fælles-

skabslovgivningen. Anmodninger om oplysninger bør stå i et rimeligt forhold til formålet og

bør ikke påføre virksomhederne urimelige byrder. De oplysninger, der indsamles af de natio-

nale tilsynsmyndigheder, bør, medmindre de i henhold til nationale regler om aktindsigt er

fortrolige samt med forbehold af Fællesskabets og national lovgivning om forretningshem-

meligheder, være offentligt tilgængelige.

(14) Oplysninger, der af en national tilsynsmyndighed betragtes som fortrolige i henhold til fælles-

skabsregler og nationale regler om forretningshemmeligheder, må kun udveksles med Kom-

missionen og andre nationale tilsynsmyndigheder, hvis det er strengt nødvendigt for at kunne

anvende bestemmelserne i dette direktiv eller særdirektiverne. De udvekslede oplysninger bør

begrænses til, hvad der er relevant, og stå i et rimeligt forhold til formålet med udvekslingen.
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(15) Det er vigtigt, at de nationale tilsynsmyndigheder hører alle berørte parter om påtænkte afgø-

relser og tager hensyn til disses kommentarer, før de træffer endelig afgørelse. For at sikre, at

afgørelser på nationalt plan ikke får negative følger for det indre marked eller for andre af

traktatens målsætninger, bør de nationale tilsynsmyndigheder desuden underrette Kommissio-

nen og andre nationale tilsynsmyndigheder om visse udkast til afgørelser, så disse får mulig-

hed for at kommentere dem. Det er rimeligt, at de nationale tilsynsmyndigheder hører de be-

rørte parter om alle udkast til foranstaltninger med betydelige virkninger for gruppen af udby-

dere eller brugere. Når det drejer sig om foranstaltninger, hvor Kommissionen og andre med-

lemsstater skal høres, skal afgørelserne hovedsageligt være af generel art. Denne procedure

berører hverken anmeldelsesproceduren i henhold til direktiv 98/34/EF eller Kommissionens

særlige traktatfæstede beføjelser for så vidt angår overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

(16) De nationale tilsynsmyndigheders tiltag bør være baseret på et harmoniseret sæt af målsæt-

ninger og principper, og de bør, når det er nødvendigt, koordinere deres tiltag med nationale

tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater, når de udfører deres opgaver i henhold til nærvæ-

rende rammebestemmelser.

(17) De opgaver, som udføres af de nationale tilsynsmyndigheder i henhold til dette direktiv og

særdirektiverne, bidrager til gennemførelsen af mere generelle politikker inden for områderne

kultur, beskæftigelse, miljø, social samhørighed samt by- og landsplanlægning.

(18) Kravet om, at medlemsstaterne skal sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder tager videst

muligt hensyn til, at regulering helst skal være teknologineutral, dvs. at den hverken påtvinger

eller diskriminerer til fordel for brugen af en bestemt type teknologi, udelukker ikke, at der,

når det er berettiget, tages rimelige skridt til at fremme visse specifikke tjenester, som for ek-

sempel digital-tv, som et middel til øget frekvenseffektivitet.
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(19) Radiofrekvenser er en altafgørende ressource for radiobaserede elektroniske kommunikati-

onstjenester, og i det omfang de anvendes til sådanne tjenester, bør de derfor allokeres og til-

deles af de nationale tilsynsmyndigheder under iagttagelse af en række harmoniserede mål og

principper samt efter objektive, transparente og ikke-diskriminerende kriterier, altsammen un-

der hensyntagen til demokratiske, sociale, sproglige og kulturelle interesser i forbindelse med

frekvensanvendelsen. Det er vigtigt, at allokering og tildeling af radiofrekvenser forvaltes så

effektivt som muligt. Overførsel af radiofrekvenser kan være et virkningsfuldt middel til at

opnå en mere effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne, når blot der er tilstrækkelige sik-

kerhedsforanstaltninger til at beskytte samfundsinteresser, navnlig sikkerhed for åbenhed om

og forskriftsmæssig overvågning af sådanne overførsler. Europa-Parlamentets og Rådets be-

slutning .../ 2001/EF af ... om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab ("fre-

kvenspolitikbeslutningen")1 fastlægger rammerne for en harmonisering af radiofrekvens-

anvendelsen, og tiltag i medfør af nærværende direktiv bør så vidt muligt lette arbejdet i hen-

hold til den nævnte beslutning.

(20) For at virksomhederne kan konkurrere i den elektroniske kommunikationssektor, er det afgø-

rende, at der stilles nummerressourcer til rådighed på grundlag af transparente, objektive og

ikke-diskriminerende kriterier. Alle elementer i de nationale nummerplaner bør forvaltes af de

nationale tilsynsmyndigheder, herunder de koder, der anvendes i netadressering. Hvor der er

behov for harmonisering af nummerressourcer i Fællesskabet for at understøtte udviklingen af

fælleseuropæiske tjenester, kan Kommissionen under anvendelse af sine udøvende beføjelser

træffe tekniske gennemførelsesforanstaltninger. Medlemsstaterne koordinerer i henhold til

traktaten de nationale holdninger i internationale organisationer og fora, hvor der træffes be-

slutninger om nummereringsforhold, når dette er hensigtsmæssigt for at sikre tjenesters fulde

globale interoperabilitet. Bestemmelserne i dette direktiv udstikker ikke nye ansvarsområder

for de nationale tilsynsmyndigheder for så vidt angår Internet-navne og -adresser.

                                                
1 EFT L
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(21) Medlemsstaterne kan bl.a. anvende licitationsprocedurer og sammenlignende udbudsprocedu-

rer ved tildeling af radiofrekvenser og numre af særlig økonomisk værdi. Ved forvaltningen af

sådanne ordninger bør de nationale tilsynsmyndigheder overholde artikel 7.

(22) Der bør sikres, at der på rette tid og sted findes, ikke-diskriminerende og transparente proce-

durer for tildeling af anlægsrettigheder, således at vilkårene for en loyal og reel konkurrence

garanteres. Dette direktiv berører hverken medlemsstaternes lovgivning om ekspropriering og

brug af ejendom, normal udøvelse af ejendomsretten, normal brug af offentlig ejendom eller

princippet om neutralitet over for de ejendomsretlige ordninger i medlemsstaterne.

(23) Delt brug af faciliteter kan være en fordel af byplanmæssige, sundhedsmæssige eller miljø-

mæssige hensyn, og de nationale tilsynsmyndigheder bør derfor tilskynde hertil på grundlag

af frivillige aftaler. I tilfælde, hvor virksomheder ikke har adgang til brugbare alternative løs-

ninger, kan obligatorisk delt brug af faciliteter eller ejendom være hensigtsmæssig. Dette om-

fatter bl.a. fysisk samhusning og delt brug af kabelkanaler, huse, master, antenner eller anten-

nesystemer. Obligatorisk delt brug af faciliteter eller ejendom bør først pålægges virksomhe-

derne efter en fuldstændig, offentlig høring.

(24) Hvor mobiloperatører af miljøhensyn får pålagt delt brug af tårne eller master, kan hensynet

til folkesundheden medføre, at den enkelte operatørs maksimale tilladte sendeeffekt nedsæt-

tes, og det kan medføre, at operatørerne installerer flere sendeanlæg for at sikre et landsdæk-

kende net.
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(25) Det er under visse omstændigheder nødvendigt at opstille en række ex-ante forpligtelser for at

sikre udvikling af et konkurrenceorienteret marked. Definitionen på stærk markedsposition i

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF om samtrafik på teleområdet med henblik

på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet ved anvendelse af ONP-principperne1,

har i liberaliseringens indledende faser vist sig som et virkningsfuldt udgangspunkt for opstil-

ling af ex-ante forpligtelser, men den må nu tilpasses mere komplekse og dynamiske marke-

der. Derfor svarer den i nærværende direktiv anvendte definition til begrebet dominerende

stilling som fastlagt i retspraksis ved De europæiske Fællesskabers Domstol og Ret i Første

Instans.

(26) Der er en formodning for, at to eller flere virksomheder indtager en kollektivt dominerende

stilling ikke alene, når der består strukturelle eller andre indbyrdes forbindelser, men også når

det relevante markeds struktur må siges at være befordrende for koordineringseffekter, altså at

det tilskynder til parallel eller gensidigt tilpasset konkurrencebegrænsende markedsadfærd.

(27) Det er vigtigt, at sådanne ex-ante forpligtelser kun pålægges, hvor der ikke er reel konkurren-

ce, og hvor midlerne i medlemsstatens eller fællesskabets konkurrencelovgivning ikke er til-

strækkelige til at løse problemet. Derfor må Kommissionen under iagttagelse af principperne i

konkurrenceretten opstille retningslinjer på EF-plan for, hvordan de nationale tilsynsmyndig-

heder skal vurdere, om der er reel konkurrence på et givet marked, og om der er tale om en

stærk markedsposition. De nationale tilsynsmyndigheder bør analysere, om der er reel kon-

kurrence for så vidt angår et bestemt produkt eller tjenestemarked i et nærmere bestemt geo-

grafisk område, som kan være enten hele den pågældende medlemsstat, en del heraf eller til-

grænsende dele af områder i flere medlemsstater set under ét. En analyse af, om der foreligger

                                                
1 EFT L 199 af 26.7.1997, s. 32. Ændret ved direktiv 98/61/EF (EFT L 268 af 3.10.1998. s. 37).
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reel konkurrence, bør også omfatte en analyse af, om markedet er et potentielt konkurrence-

marked, og om den eventuelle mangel på konkurrence altså er varig. Disse retningslinjer skal

også behandle spørgsmålet om nye, fremspirende markeder, hvor den faktiske markedsleder

sandsynligvis har en betydelig markedsandel, men ikke bør pålægges urimelige forpligtelser.

Kommissionen bør regelmæssigt tage retningslinjerne op til revision for at sikre, at de til sta-

dighed er hensigtsmæssige på et marked i hastig udvikling. De nationale tilsynsmyndigheder

må samarbejde med hinanden, hvor det pågældende marked viser sig at være fælleseuropæisk.

Ved et fælleseuropæisk marked forstås et grænseoverskridende marked omfattende Fælles-

skabet eller en væsentlig del heraf.

(28) Ved afgørelser af, om en virksomhed har en stærk markedsposition på et bestemt marked,

handler de nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med fællesskabsretten og tager

størst muligt hensyn til Kommissionens retningslinjer.

(29) Fællesskabet og medlemsstaterne har i Verdenshandelsorganisationens (WTO) regi afgivet en

række tilsagn vedrørende standarder og regelsæt for telenet og -tjenester.

(30) Standardisering bør fortsat primært være en markedsstyret proces. Der kan dog stadig være

situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at kræve bestemte standarder overholdt på Fælles-

skabsplan for at sikre interoperabilitet på det indre marked. På nationalt plan er medlemssta-

terne undergivet bestemmelserne i direktiv 98/34/EF. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

95/47/EF af 24. oktober 1995 om standarder for transmission af tv-signaler1 stiller ikke be-

stemte krav til digital-tv-transmissionssystem og -tjenester. Gennem Den Europæiske Gruppe

vedrørende Digital Tv-transmission har de europæiske markedsaktører udviklet

                                                
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 51.
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en familie af tv-transmissionssystemer, der er blevet standardiseret af det Europæiske Institut

for Telestandarder (ETSI) og er blevet til rekommandationer fra Den Internationale Tele-

kommunikationsunion. En eventuel beslutning om at gøre implementering af sådanne stan-

darder obligatorisk bør først tages efter en fuldstændig offentlig høring. Standardiserings-

procedurer i henhold til nærværende direktiv berører ikke bestemmelserne i direktiv

1999/5/EF, Rådets direktiv 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstater-

nes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgræn-

ser1 og Rådets direktiv 89/336/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemssta-

ternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet2.

(31) Hvis der opstår en tvist mellem virksomheder i én medlemsstat på et område, der er omfattet

af dette direktiv eller særdirektiverne, f.eks. vedrørende forpligtelser i forbindelse med adgang

og samtrafik eller metoder til overførsel af abonnentfortegnelser bør den forurettede part, der

har forhandlet i god tro, men ikke har kunnet nå til enighed med modparten, kunne anmode

den nationale tilsynsmyndighed til at afgøre tvisten. De nationale tilsynsmyndigheder bør

kunne påtvinge parterne en løsning. Når en national tilsynsmyndighed deltager i bilæggelsen

af en tvist mellem virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

i en medlemsstat, søger den at sikre, at de forpligtelser, der følger af dette direktiv eller sær-

direktiverne, overholdes.

(32) Ud over den klageadgang, der følger af national eller fællesskabsretlig lovgivning, er der be-

hov for en enkel procedure, der efter anmodning af en af tvistens parter sættes i gang for at

bilægge grænseoverskridende tvister, der falder uden for en enkelt national tilsynsmyndigheds

beføjelser.

                                                
1 EFT L 77 af 26.3.1973.
2 EFT L 139 af 23.5.1989, s. 19.
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(33) ONP-udvalget, der er nedsat i henhold til artikel 9 i direktiv 90/387/EØF, og Licensudvalget,

der er nedsat i henhold til artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/13/EF af

10. april 1997 om ensartede principper for generelle tilladelser og individuelle tilladelser for

teletjenester1, bør erstattes af et enkelt udvalg.

(34) De nationale tilsynsmyndigheder og de nationale konkurrencemyndigheder bør have ret til at

udveksle oplysninger, for at de kan samarbejde fuldt ud. Nationale tilsynsmyndigheder bør

have samme rettigheder og pligter for så vidt angår fortrolighed, når det drejer sig om ud-

veksling af oplysninger, som en "kompetent myndighed" som defineret i forordning nr. 17 af

6. februar 1962, første forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 81 og

822.

(35) Bestemmelserne i dette direktiv bør regelmæssigt tages op til fornyet overvejelse, særlig med

henblik på at afgøre, om der er behov for ændringer i lyset af skiftende teknologiske betingel-

ser og markedsvilkår.

(36) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for ud-

øvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen3.

(37) Målene for dette direktiv, nemlig at skabe harmoniserede rammer for regulering af elektroni-

ske kommunikationstjenester, elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og

tjenester kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre gen-

nemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstem-

melse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportio-

nalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt

for at nå disse mål.

                                                
1 EFT L 117 af 7.5.1997, s. 15.
2 EFT L 13 af 21.2.1962, s. 204/62. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1216/1999 (EFT

L 148 af 15.6.1999, s. 5).
3 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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(38) Visse direktiver og beslutninger på dette område bør ophæves.

(39) Kommissionen bør overvåge overgangen fra de gældende til de nye rammebestemmelser og

kan mere specifikt, når tiden er inde, stille forslag om ophævelse af Europa-Parlamentets og

Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 om ubundtet adgang til abonnentledninger1 -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE, MÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Mål og anvendelsesområde

1. Dette direktiv fastlægger harmoniserede rammer for regulering af elektroniske kommunikati-

onstjenester, elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter og tjenester. Det fastsætter de

nationale tilsynsmyndigheders opgaver og opstiller en række procedurer, der skal sikre, at ramme-

bestemmelserne anvendes ensartet i hele EF.

2. Dette direktiv og særdirektiverne berører ikke forpligtelser, der er pålagt ved national ret i

henhold til fællesskabslovgivning eller ved fællesskabslovgivningen, for så vidt angår ydelser, der

leveres via elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

                                                
1 EFT L 336 af 30.12.2000, s. 4.
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3. Dette direktiv og særdirektiverne berører ikke foranstaltninger, der er truffet på fællesskabs-

plan og på nationalt plan i henhold til EF-lovgivning for at forfølge mål af almen interesse, navnlig

for så vidt angår regulering af indhold og politikken på det audiovisuelle område.

4. Dette direktiv og særdirektiverne berører ikke bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF.

Artikel 2

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

a) "Elektronisk kommunikationsnet": transmissionssystemer og, hvor det er relevant, koblings-

og dirigeringsudstyr og andre ressourcer, som gør det muligt at overføre signaler ved hjælp af

trådforbindelse, radiobølger, lyslederteknik eller andre elektromagnetiske midler, herunder

satellitnet, jordbaserede fastnet (kredsløbs- og pakkekoblede, herunder Internettet) og mobil-

net, net, som anvendes til radio- og tv-spredning samt kabel-tv-net, uanset hvilken type infor–

mation der overføres

b) "elektronisk kommunikationstjeneste": en tjeneste, som normalt ydes mod betaling, og som

udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler via elektroniske kommunikati-

onsnet, herunder telekommunikationstjenester og transmissionstjenester på net, der anvendes

til radio- og tv-spredning, men ikke tjenester, der består i tilrådighedsstillelse af eller udøvelse

af redaktionel kontrol over indhold fremført via elektroniske kommunikationsnet og -tjene-

ster; begrebet omfatter ikke informationssamfundets tjenester som defineret i artikel 1 i direk-

tiv 98/34/EF, og som ikke udelukkende eller overvejende består i overføring af signaler via

elektroniske kommunikationsnet
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c) "offentligt kommunikationsnet": et elektronisk kommunikationsnet, som udelukkende eller

overvejende bruges til udbud af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester

d) "tilhørende faciliteter": faciliteter i tilknytning til et elektronisk kommunikationsnet og/eller

en elektronisk kommunikationstjeneste, som muliggør udbud af tjenester via dette net og/eller

denne tjeneste og/eller støtter denne. Adgangsstyringssystemer og elektroniske programover-

sigter er omfattet heraf

e) "adgangsstyringssystem": teknisk foranstaltning og/eller ordning, der gør adgang til en kryp-

teret radio- eller fjernsynstjeneste i klar form betinget af abonnement eller en anden form for

forudgående tilladelse

f) "national tilsynsmyndighed": den eller de instanser, der af en medlemsstat har fået til opgave

at varetage de tilsynsopgaver, der pålægges i dette direktiv og i særdirektiverne

g) "bruger": en fysisk eller juridisk person, der anvender eller anmoder om en offentligt tilgæn-

gelig elektronisk kommunikationstjeneste

h) "forbruger": enhver fysisk person, der anvender eller anmoder om en offentligt tilgængelig

elektronisk kommunikationstjeneste til formål, der ikke har forbindelse med vedkommendes

erhverv, forretning eller profession

i) "forsyningspligtydelser": det i direktiv 2001/.../EF (forsyningspligtdirektivet) nærmere be-

stemte minimumsæt af tjenester af en given kvalitet, hvortil alle brugere, uanset deres geogra-

fiske placering, har adgang og til en efter nationale forhold rimelig pris
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j) "abonnent": en fysisk eller juridisk person, som har indgået en aftale med en udbyder af of-

fentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester om levering af sådanne tjenester

k) "særdirektiver": direktiv 2001/…/EF (tilladelsesdirektivet), direktiv 2001/…/EF (adgangs-

direktivet), direktiv 2001/…/EF (forsyningspligtdirektivet) og direktiv 2001/…/EF (oplys-

ningsbeskyttelsesdirektivet)

l) "udbud af et elektronisk kommunikationsnet": etablering, drift, styring eller tilrådighedstillel-

se af et sådant net

m) "slutbruger": bruger, der ikke udbyder offentlige kommunikationsnet eller offentligt tilgæn-

gelige elektroniske kommunikationstjenester.

KAPITEL II

NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

Artikel 3

Nationale tilsynsmyndigheder

1. Medlemsstaterne sikrer, at alle opgaver, de nationale tilsynsmyndigheder får pålagt i dette di-

rektiv og i særdirektiverne, varetages af et kompetent organ.
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2. Medlemsstaterne garanterer de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed, idet de sikrer, at

de er retligt adskilt fra og funktionelt uafhængige af alle organisationer, der udbyder elektroniske

kommunikationsnet, elektronisk kommunikationsudstyr eller elektroniske kommunikationstjenester.

Medlemsstater, som bevarer ejerskab til eller kontrol over virksomheder, der stiller elektroniske

kommunikationsnet og/eller -tjenester til rådighed, sikrer, at der er reel strukturel adskillelse mellem

myndighedernes tilsynsfunktion og aktiviteter, der er knyttet til ejerskab eller kontrol.

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder udøver deres beføjelser upartisk

og transparent.

4. Medlemsstaterne offentliggør, hvilke opgaver der udføres af de nationale tilsynsmyndigheder,

på en let tilgængelig måde, navnlig hvor disse opgaver er fordelt på flere organer. Medlemsstaterne

sikrer, at der, hvor det er relevant, foregår høringer og samarbejdes om spørgsmål af fælles interesse

mellem disse myndigheder indbyrdes samt mellem disse myndigheder og nationale myndigheder

med ansvar for gennemførelse af konkurrencelovgivningen og nationale myndigheder med ansvar

for gennemførelse af forbrugerlovgivningen. Hvis mere end én myndighed har beføjelser til at tage

sig af sådanne spørgsmål, sikrer medlemsstaterne, at disse myndigheder offentliggør deres respek-

tive opgaver i en let tilgængelig form.

5. Nationale tilsynsmyndigheder og nationale konkurrencemyndigheder har ret til at udveksle

oplysninger. For at lette samarbejde og gensidig udveksling af oplysninger har nationale tilsyns-

myndigheder samme rettigheder og pligter for så vidt angår fortrolighed i forbindelse med udveks-

ling af oplysninger, som en "kompetent myndighed" som defineret i forordning nr. 17.

6. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen, hvilke nationale tilsynsmyndigheder der har fået

tildelt opgaver i henhold til dette direktiv og særdirektiverne samt disses respektive ansvarsområder.
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Artikel 4

Klageadgang

1. Medlemsstaterne sikrer, at der på nationalt plan findes effektive mekanismer, ved hjælp af

hvilke en bruger eller en virksomhed, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og/eller

-tjenester, og som berøres af en national tilsynsmyndigheds afgørelse, kan klage over denne til en

klageinstans, der er uafhængig af de involverede parter.

2. Når den i stk. 1 omhandlede klageinstans ikke har domstolskarakter, begrundes dens afgørel-

ser altid skriftligt. I sådanne tilfælde skal dens afgørelser desuden kunne indklages for en ret i en

medlemsstat jf. traktatens artikel 234.

Artikel 5

Oplysningspligt

1. Medlemsstaterne sikrer, at virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og

-tjenester, giver de nationale tilsynsmyndigheder alle de oplysninger, herunder økonomiske, som

disse myndigheder har behov for, for at kunne påse at bestemmelserne i dette direktiv og særdirek-

tiverne, samt afgørelser truffet i henhold hertil, overholdes. Virksomhederne afgiver oplysningerne,

så snart de anmodes herom, og i overensstemmelse med de frister og den detaljeringsgrad, som den

nationale tilsynsmyndighed kræver. De af den nationale tilsynsmyndighed krævede oplysninger

skal stå i et rimeligt forhold til, hvad opgaven kræver. Den nationale tilsynsmyndighed begrunder

sin anmodning om oplysninger.
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2. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder, efter begrundet anmodning fra

Kommissionen, forelægger den de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine trak-

tatfæstede opgaver. De oplysninger, som Kommissionen udbeder sig, skal stå i et rimeligt forhold

til, hvad opgaverne kræver. Hvis de forelagte oplysninger henviser til oplysninger, som på et tidli-

gere tidspunkt er indgivet af virksomheder på den nationale tilsynsmyndigheds anmodning, under-

rettes virksomhederne herom. Kommissionen stiller i nødvendigt omfang og medmindre den myn-

dighed, der har indgivet oplysningerne, har fremsat en udtrykkelig og begrundet anmodning om

ikke at gøre det, oplysninger til rådighed for en anden myndighed af samme art i en anden med-

lemsstat.

Med forbehold af kravene i stk. 3, sikrer medlemsstaterne, at de oplysninger, som er blevet indgivet

til en national tilsynsmyndighed, efter en begrundet anmodning kan stilles til rådighed for en anden

national tilsynsmyndighed i samme eller en anden medlemsstat, hvis det er nødvendigt for, at den

ene eller den anden af disse myndigheder kan opfylde sine forpligtelser i henhold til fællesskabs-

retten.

3. Oplysninger, der af en national tilsynsmyndighed betragtes som fortrolige i henhold til fælles-

skabsregler og nationale regler om forretningshemmeligheder, behandles også som fortrolige af

Kommissionen og de berørte nationale tilsynsmyndigheder.

4. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder under iagttagelse af nationale

regler om aktindsigt og med forbehold af fællesskabets og de enkelte medlemsstaters regler om for-

retningshemmeligheder offentliggør sådanne oplysninger, som kunne bidrage til skabelsen af et

åbent og konkurrencepræget marked.

5. De nationale tilsynsmyndigheder offentliggør vilkårene for offentlighedens adgang til de i stk.

4 omhandlede oplysninger, herunder procedurer for opnåelse af en sådan adgang.
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Artikel 6

Høring og transparens

1. Medlemsstaterne sikrer med undtagelse af spørgsmål, der er omfattet af artikel 18 eller 19, at

de nationale tilsynsmyndigheder, når de i medfør af dette direktiv eller af særdirektiverne agter at

træffe foranstaltninger med væsentlige virkninger for markedet, giver de berørte parter lejlighed til

inden for en rimelig frist at fremsætte bemærkninger til udkastet til foranstaltninger. De nationale

tilsynsmyndigheder offentliggør deres nationale høringsprocedurer.

2. Ud over den i stk. 1 omhandlede høring stiller en national tilsynsmyndighed, der i medfør af

artikel 14, stk. 3, eller artikel 15, stk. 3, 4 og 5, i nærværende direktiv eller artikel 8, stk. 3, i direktiv

2000/…/EF (adgangsdirektivet) agter at træffe foranstaltninger med væsentlig virkning for marke-

det, samtidig, under iagttagelse af dette direktivs artikel 5, stk. 3, udkastet til foranstaltninger til rå-

dighed for Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder i andre medlemsstater sammen med

begrundelsen herfor og underretter Kommissionen og de andre nationale tilsynsmyndigheder

herom. De nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen kan kun fremsætte bemærkninger til

den pågældende nationale tilsynsmyndighed inden for en måned eller inden for den i stk. 1 om-

handlede frist, hvis den er længere. Fristen på én måned kan ikke forlænges.

3. Den pågældende nationale tilsynsmyndighed tager i videst mulig udstrækning hensyn til be-

mærkningerne fra Kommissionen og de andre nationale tilsynsmyndigheder, og kan, når bortses fra

de i stk. 4 omhandlede spørgsmål, vedtage det således ændrede udkast til foranstaltning, og skal i så

fald fremsende det til Kommissionen.
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4. Hvis det i stk. 3 omhandlede udkast til foranstaltning

a) i sin substans er væsentlig anderledes end det udkast til foranstaltning, der blev stillet til rå-

dighed i henhold til stk. 2, eller

b) Kommissionen har meddelt den nationale tilsynsmyndighed, at den nærer alvorlig tvivl om,

hvorvidt det udkast til foranstaltning, som er blevet stillet til rådighed i henhold til stk. 2, er

foreneligt med fællesskabsretten og mere specifikt med målene i artikel 7,

kan foranstaltningen først vedtages efter en yderligere frist på én måned. I den periode kan Kom-

missionen, hvis det er hensigtsmæssigt, offentliggøre en udførlig udtalelse, som den sender til den

pågældende nationale tilsynsmyndighed, og hvori den meddeler, hvorfor den ikke finder udkastet til

foranstaltning foreneligt med fællesskabsretten og mere specifikt med målene i artikel 7. Den natio-

nale tilsynsmyndighed kan vedtage de påtænkte foranstaltninger, efter at Kommissionen har offent-

liggjort sin udførlige udtalelse, eller når fristen på en måned er udløbet, og skal fremsende disse til

Kommissionen. Under alle omstændigheder kan fristen på én måned ikke forlænges. Hvis den nati-

onale tilsynsmyndighed vælger ikke at følge Kommissionens udførlige udtalelse, fremsender den

sin begrundelse til Kommissionen.

5. Hvor en national tilsynsmyndighed under ekstraordinære omstændigheder mener, at der er et

påtrængende behov for en hurtig indsats for at sikre konkurrencen og beskytte brugernes interesser,

kan den som en fravigelse af proceduren i stk. 1, 2, 3 og 4, vedtage foranstaltningerne med det

samme. Den fremsender straks de vedtagne foranstaltninger til Kommissionen og de andre natio-

nale tilsynsmyndigheder med en udførlig begrundelse.
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KAPITEL III

DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDERS OPGAVER

Artikel 7

Politiske mål og tilsynsprincipper

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder under udførelsen af de i dette di-

rektiv og særdirektiverne omhandlede tilsynsopgaver, træffer alle rimelige foranstaltninger med

henblik på opfyldelse af målene i stk. 2, 3 og 4. Foranstaltningerne skal stå i et rimeligt forhold til

disse mål.

Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder under udførelsen af de i dette direktiv

og særdirektiverne omhandlede tilsynsopgaver, særlig sådanne, som har til formål at sikre en reel

konkurrence, tager videst muligt hensyn til, at reguleringen helst skal være teknologineutral.

De nationale tilsynsmyndigheder kan inden for deres beføjelser bidrage til at sikre, at der på for-

skellige områder gennemføres en politik, der tilsigter at fremme såvel kulturel og sproglig mangfol-

dighed som mediepluralisme.

2. De nationale tilsynsmyndigheder fremmer konkurrencen inden for udbud af elektroniske

kommunikationsnet, elektroniske kommunikationstjenester og dertil hørende faciliteter og tjenester

ved bl.a. at:

a) sikre, at brugerne, herunder handicappede brugere, får maksimalt udbytte for så vidt angår

valgmuligheder, pris og kvalitet
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b) sikre, at der i den elektroniske kommunikationssektor hverken hersker konkurrenceforvrid-

ning eller -begrænsning

c) tilskynde til effektiv investering i infrastruktur og støtte innovation samt

d) tilskynde til en effektiv udnyttelse og sikre en effektiv forvaltning af radiofrekvenser og

nummerressourcer.

3. De nationale tilsynsmyndigheder bidrager til udviklingen af det indre marked ved bl.a. at:

a) fjerne tilbageværende hindringer for udbud af elektroniske kommunikationsnet, dertil hørende

faciliteter og tjenester samt elektroniske kommunikationstjenester på europæisk plan

b) anspore til etablering og udvikling af transeuropæiske net og fælleseuropæiske tjenester inter-

operabilitet

c) sikre, at virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, under ens-

artede omstændigheder behandles lige

d) samarbejde indbyrdes og med Kommissionen på en transparent måde for at sikre en konse-

kvent anvendelse af dette direktiv og særdirektiverne.

4. De nationale tilsynsmyndigheder fremmer Den Europæiske Unions borgeres interesser ved

bl.a. at:

a) sikre, at alle borgere har adgang til en forsyningspligtydelse som defineret i direktiv

2001/…/EF (forsyningspligtdirektivet)



10420/1/01 REV 1 hm 25
DG C I   DA

b) sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau i deres kontakt med leverandørerne, navnlig ved

at sikre, at de har adgang til enkle og billige procedurer til bilæggelse af tvister forestået af et

organ, der er uafhængigt af de involverede parter

c) bidrage til sikring af et højt beskyttelsesniveau for så vidt angår personoplysninger og privat-

livets fred

d) fremme, at der gives præcise oplysninger, navnlig ved at kræve, at takster og vilkår for brug

af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester er transparente

e) tilgodese særlige sociale gruppers behov, især handicappede brugeres og

f) sikre de offentlige kommunikationsnets integritet og sikkerhed.

Artikel 8

Forvaltning af radiofrekvenser til elektroniske kommunikationstjenester

1. Medlemsstaterne sikrer, at radiofrekvenserne til elektroniske kommunikationstjenester for-

valtes effektivt på deres område i overensstemmelse med artikel 7. De sikrer, at de nationale til-

synsmyndigheders allokering og tildeling af sådanne radiofrekvenser bygger på objektive, transpa-

rente, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige kriterier.

2. Medlemsstaterne fremmer harmoniseringen af frekvensanvendelsen i Fællesskabet på en

måde, der tilgodeser behovet for en virkningsfuld og effektiv udnyttelse i overensstemmelse med

beslutning .../ 2001/EF (frekvenspolitikbeslutningen).
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3. Medlemsstaterne kan give virksomheder tilladelse til at overføre brugsret til radiofrekvenser

til hinanden.

4. Medlemsstaterne sikrer, at en virksomheds planer om at overføre brugsrettigheder til radio-

frekvenser meddeles den nationale tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for frekvenstildelingen, og at

alle overførsler finder sted efter procedurer, der er fastlagt af den nationale tilsynsmyndighed, og

offentliggøres. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at konkurrencen ikke forvrides som følge af

en sådan overførsel. Når radiofrekvensanvendelsen er blevet harmoniseret ved anvendelse af be-

slutning …/2001/EF (frekvenspolitikbeslutningen) eller andre EF-foranstaltninger, må en sådan

overførsel ikke medføre ændret anvendelse af radiofrekvensen.

Artikel 9

Numre, navne og adresser

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder styrer tildelingen af alle nationale

nummerressourcer og disponeringen af de nationale nummerplaner. Medlemsstaterne sikrer, at der

stilles tilstrækkelig mange numre og nummerserier til rådighed for alle offentligt tilgængelige elek-

troniske kommunikationstjenester. De nationale tilsynsmyndigheder fastlægger objektive, transpa-

rente og ikke-diskriminerende procedurer for tildeling af nationale nummerressourcer.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at nummerplaner og -procedurer administreres såle-

des, at alle virksomheder, der udbyder offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjene-

ster, behandles lige. Medlemsstaterne sikrer navnlig, at en virksomhed, som har fået tildelt en

nummerserie, ikke diskriminerer andre udbydere af elektroniske kommunikationstjenester med hen-

syn til de nummergrupper, der giver adgang til deres tjenester.
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3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale nummerplaner og alle senere tillæg og ændringer her-

til offentliggøres, med hensynet til statens sikkerhed som eneste begrænsning.

4. Medlemsstaterne støtter harmoniseringen af nummerressourcerne i Fællesskabet, hvor dette er

nødvendigt for at fremme udviklingen af fælleseuropæiske tjenester. Kommissionen kan efter pro-

ceduren i artikel 20, stk. 3, træffe de relevante tekniske gennemførelsesforanstaltninger på dette om-

råde.

5. Hvor det er hensigtsmæssigt for at sikre fuld global interoperabilitet mellem tjenester, koordi-

nerer medlemsstaterne deres standpunkter i internationale organisationer og fora, hvor der træffes

afgørelser i spørgsmål vedrørende numre, navne og adresser i forbindelse med elektroniske kom-

munikationsnet og -tjenester.

Artikel 10

Anlægsrettigheder

1. Medlemsstaterne sikrer, at en kompetent myndighed ved behandlingen af

– en ansøgning om tilladelse til at installere faciliteter på, over eller under offentlig eller privat

ejendom til en virksomhed, der har tilladelse til at udbyde offentlige kommunikationsnet, eller

– en ansøgning om tilladelse til at installere faciliteter på, over eller under offentlig eller privat

ejendom til en virksomhed, der har tilladelse til at udbyde ikke offentligt tilgængelige elektro-

niske kommunikationsnet,
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skal:

– handle på grundlag af transparente og offentligt tilgængelige procedurer, som anvendes uden

diskrimination og uden forsinkelse, og

– følge principperne om transparens og ikke-diskrimination, når der knyttes vilkår til sådanne

rettigheder.

Ovenstående procedurer kan variere alt efter, om ansøgeren udbyder offentlige kommunikationsnet

eller ej.

2. Medlemsstaterne sikrer, at der i sådanne tilfælde, hvor offentlige eller lokale myndigheder

stadig ejer eller kontrollerer virksomheder, der driver elektroniske kommunikationsnet og/eller tje-

nester, sker en reel organisatorisk adskillelse mellem den i stk. 1 omhandlede rettighedstildelings-

funktion og aktiviteter i forbindelse med ejerskab og kontrol.

Artikel 11

Samhusning og delt brug af faciliteter

1. Hvis en virksomhed, der udbyder elektroniske kommunikationsnet, i henhold til national lov-

givning har tilladelse til at installere faciliteter på, over eller under offentlig eller privat ejendom,

eller kan påberåbe sig en procedure for ekspropriation af ejendom eller brugsret til sådanne formål,

tilskynder de nationale tilsynsmyndigheder til delt brug af sådanne faciliteter eller sådan ejendom.
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2. Medlemsstaterne kan, navnlig når virksomhederne ikke har adgang til realistiske alternativer

af hensyn til miljø, folkesundhed eller den offentlige sikkerhed eller til byplanlægnings- eller fysi-

ske planlægningsmål, pålægge en virksomhed, som driver et elektronisk kommunikationsnet, delt

brug af faciliteter eller ejendom (herunder fysisk samhusning) eller træffe foranstaltninger til at lette

koordineringen af offentlige arbejder, dog først efter en offentlig høring af passende varighed, hvor

alle berørte parter har haft mulighed for at fremlægge deres synspunkter. Sådanne ordninger for delt

brug eller koordinering kan også omfatte bestemmelser om fordeling af omkostningerne ved delt

brug af faciliteter eller ejendom.

Artikel 12

Regnskabsmæssig adskillelse og regnskab

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikations-

net eller offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester og som nyder særlige eller

eksklusive rettigheder til at udbyde tjenester i andre sektorer i samme eller en anden medlemsstat:

a) fører særskilte regnskaber for aktiviteter, der vedrører udbud af elektroniske kommunikati-

onsnet eller -tjenester, i samme grad som det ville være påkrævet, hvis disse aktiviteter blev

forestået af retligt uafhængige selskaber, således at det er muligt at identificere alle omkost-

nings- og indtægtselementer, inklusive anvendt beregningsgrundlag og anvendte detaljerede

henføringsmetoder, i forbindelse med selskabernes aktiviteter inden for udbud af elektroniske

kommunikationsnet og -tjenester samt en specificeret opgørelse over anlægsaktiver og struk-

turomkostninger, eller

b) er organiseret, så aktiviteterne vedrørende udbud af elektroniske kommunikationsnet eller

-tjenester er strukturelt udskilt.
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En medlemsstat kan vælge ikke at stille de i første litra omhandlede krav over for virksomheder,

hvis årlige omsætning på aktiviteter i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

i medlemsstaterne er mindre end 50 mio. EUR.

2. Virksomheder, som udbyder offentlige kommunikationsnet eller offentligt tilgængelige elek-

troniske kommunikationstjenester, og som ikke er omfattet af selskabsrettens krav, og som ikke op-

fylder kriterierne for små og mellemstore virksomheder i Fællesskabets regler om regnskabsaflæg-

gelse, skal udarbejde regnskaber, lade dem revidere af en uafhængig revisor og offentliggøre dem.

Revisionen skal ske i henhold til gældende regler i Fællesskabet og medlemsstaten.

Dette krav gælder også særskilte regnskaber, jf. stk. 1, første afsnit, litra a).

KAPITEL IV

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 13

Virksomheder med stærk markedsposition

1. Stk. 2 og 3 i denne artikel finder anvendelse i de tilfælde, hvor de nationale tilsynsmyndighe-

der ifølge særdirektiverne og efter proceduren i artikel 15 skal afgøre, om udbydere har en stærk

markedsposition.

2. En virksomhed anses for at have en stærk markedsposition, hvis den enten alene eller i fælles-

skab med andre indtager, hvad der svarer til en dominerende stilling, dvs. en økonomisk styrke-

position, der giver den magt til i betragtelig grad at kunne handle uafhængigt af konkurrenter, kun-

der og i sidste ende forbrugerne.
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Mere specifikt handler de nationale tilsynsmyndigheder ved vurderingen af, om to eller flere virk-

somheder indtager en kollektivt dominerende stilling på markedet, i overensstemmelse med fælles-

skabsretten og tager i størst muligt omfang hensyn til de af Kommissionen i henhold til artikel 14

offentliggjorte "retningslinjer for markedsanalyser og vurdering af stærk markedsposition". Krite-

rier til brug for en sådan vurdering er anført i bilag II.

3. Når en virksomhed har en stærk markedsposition på et bestemt marked, kan den også anses

for at have en stærk markedsposition på et nært beslægtet marked, hvis forbindelserne mellem de to

markeder muliggør, at markedspositionen på det ene marked kan overføres til det andet marked og

dermed yderligere styrker virksomhedens markedsposition.

Artikel 14

Procedure for afgrænsning af markeder

1. Efter høring af de nationale tilsynsmyndigheder vedtager Kommissionen en henstilling om

relevante produkt- og tjenestemarkeder (i det følgende benævnt "henstillingen"). I henstillingen ud-

peges de produkt- og tjenestemarkeder i den elektroniske kommunikationssektor jf. bilag I, hvor

forholdene kan være af en sådan art, at det vil være berettiget at indføre regulerende forpligtelser

som omhandlet i særdirektiverne, dog med forbehold af muligheden for i specifikke tilfælde at af-

grænse markeder i henhold til konkurrencelovgivningen. Kommissionen afgrænser markederne un-

der anvendelse af principperne i konkurrenceretten.

Kommissionen tager regelmæssigt henstillingen op til fornyet vurdering.
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2. Kommissionen offentliggør senest på datoen for dette direktivs ikrafttræden retningslinjer for

markedsanalyser og vurdering af stærk markedsposition (i det følgende benævnt "retningslinjerne"),

der er i overensstemmelse med konkurrencerettens principper.

3. De nationale tilsynsmyndigheder afgrænser under nøje hensyntagen til henstillingen og ret-

ningslinjerne de relevante markeder tilpasset de nationale forhold, navnlig relevante geografiske

markeder på deres område, og det i overensstemmelse med konkurrencerettens principper. De nati-

onale tilsynsmyndigheder følger fremgangsmåden i artikel 6, inden de udpeger markeder, der afvi-

ger fra de i henstillingen nævnte.

4. Efter høring af de nationale tilsynsmyndigheder kan Kommissionen i overensstemmelse med

proceduren i artikel 20, stk. 3, vedtage en beslutning om udpegelse af fælleseuropæiske markeder.

Artikel 15

Markedsanalyseprocedure

1. Hurtigst muligt efter at henstillingen er vedtaget eller eventuelt ajourført, analyserer de natio-

nale tilsynsmyndigheder de relevante markeder under nøje iagttagelse af retningslinjerne. Medlems-

staterne sikrer, at denne analyse, hvor det er hensigtsmæssigt, foretages i samarbejde med de natio-

nale konkurrencemyndigheder.

2. Når en national tilsynsmyndighed i henhold til artikel 16, 17, 18 eller 19 i direktiv 2001/…/EF

(forsyningspligtdirektivet) eller artikel 7 eller 8 i direktiv 2001/…/EF (adgangsdirektivet) om ad-

gang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter skal afgøre,

om forpligtelser for virksomheder skal opretholdes, indføres, ændres eller ophæves, træffer den på

grundlag af deres markedsanalyse som anført i stk. 1 i denne artikel afgørelse om, hvorvidt der reelt

er konkurrence på et relevant marked.
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3. Konkluderer en national tilsynsmyndighed, at der er reel konkurrence på markedet, må den

ikke indføre eller opretholde nogen af de i stk. 2 omhandlede specifikke forpligtelser. Hvis der i

forvejen findes sektorspecifikke forpligtelser, skal den ophæve sådanne forpligtelser for virksomhe-

der på det relevante marked. Parter, der berøres af en sådan ophævelse af forpligtelser, skal under-

rettes herom i passende tid i forvejen.

4. Når en national tilsynsmyndighed fastslår, at der ikke er reel konkurrence på et relevant mar-

ked, udpeger den virksomheder med en stærk markedsposition på det pågældende marked i over-

ensstemmelse med artikel 13 og pålægger sådanne virksomheder passende specifikke forpligtelser

som anført i stk. 2 i denne artikel eller opretholder eller ændrer sådanne forpligtelser, hvis de findes

i forvejen.

5. For så vidt angår de fælleseuropæiske markeder, der udpeges i den i artikel 14, stk. 4, om-

handlede beslutning, gennemfører de pågældende nationale tilsynsmyndigheder fælles markeds-

analyser under nøje hensyntagen til retningslinjerne og træffer en koordineret afgørelse om, hvor-

vidt de i stk. 2 omhandlede sektorspecifikke forpligtelser skal pålægges, opretholdes, ændres eller

ophæves.

6. Foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 3, 4 og 5, behandles efter proceduren i artikel 6.
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Artikel 16

Standardisering

1. Kommissionen udarbejder efter proceduren i artikel 20, stk. 2, og offentliggør i De Europæi-

ske Fællesskabers Tidende en liste over standarder og/eller specifikationer, som skal danne grund-

lag for at fremme et harmoniseret udbud af elektroniske kommunikationsnet, elektroniske kommu-

nikationstjenester og dertil hørende faciliteter og tjenester. Efter proceduren i artikel 20, stk. 2, kan

Kommissionen om nødvendigt og efter høring af det udvalg, som er nedsat i henhold til direktiv

98/34/EF, anmode de europæiske standardiseringsorganisationer (Den Europæiske Standardise-

ringsorganisation (CEN), Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC)

og Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation (ETSI)) om at udarbejde stan-

darder.

2. Medlemsstaterne fremmer anvendelse af de i stk. 1 omhandlede standarder og/eller specifika-

tioner i forbindelse med udbud af tjenester, tekniske grænseflader og/eller netfunktioner, i det om-

fang det er strengt nødvendigt for at sikre interoperabilitet mellem tjenester og øge brugernes valg-

muligheder.

Så længe der ikke er offentliggjort standarder og/eller specifikationer som anført i stk. 1, tilskynder

medlemsstaterne til anvendelse af standarder og/eller specifikationer, der er vedtaget af de europæi-

ske standardiseringsorganisationer.

Hvis sådanne standarder og/eller specifikationer ikke foreligger, tilskynder medlemsstaterne til an-

vendelse af internationale standarder eller rekommandationer, som er vedtaget af Den Internationale

Telekommunikationsunion (ITU), Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) eller Den

Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC).
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Hvor der foreligger internationale standarder, tilskynder medlemsstaterne de europæiske standardi-

seringsorganer til at benytte dem eller relevante dele af dem som grundlag for de standarder, de ud-

arbejder, undtagen i tilfælde, hvor sådanne internationale standarder eller relevante dele af standar-

der ville være virkningsløse.

3. Hvis de i stk. 1 omhandlede standarder og/eller specifikationer ikke er blevet korrekt imple-

menteret, således at interoperabiliteten mellem tjenester i en eller flere medlemsstater ikke kan sik-

res, kan implementeringen af sådanne standarder og/eller specifikationer efter den i stk. 4 omhand-

lede procedure gøres obligatorisk i det omfang, det er strengt nødvendigt for at sikre interoperabili-

teten og øge brugernes valgmuligheder.

4. Når Kommissionen påtænker at gøre implementering af bestemte standarder og/eller specifi-

kationer obligatorisk, offentliggør den i De Europæiske Fællesskabers Tidende en opfordring til alle

berørte parter om at fremsætte deres bemærkninger offentligt. Efter proceduren i artikel 20, stk. 3,

gør Kommissionen implementering af de relevante standarder obligatorisk ved at betegne dem som

obligatoriske standarder i den liste over standarder og/eller specifikationer, der offentliggøres i De

Europæiske Fællesskabers Tidende.

5. Mener Kommissionen, at de i stk. 1 omhandlede standarder og/eller specifikationer ikke læn-

gere bidrager til udbud af harmoniserede elektroniske kommunikationstjenester, ikke længere op-

fylder forbrugernes behov eller hæmmer den teknologiske udvikling, skal den efter proceduren i

artikel 20, stk. 2, fjerne dem fra den i stk. 1 omhandlede liste over standarder og/eller specifikatio-

ner.

6. Mener Kommissionen, at de i stk. 4 omhandlede standarder og/eller specifikationer ikke læn-

gere bidrager til udbud af harmoniserede elektroniske kommunikationstjenester, ikke længere op-

fylder forbrugernes behov eller hæmmer den teknologiske udvikling, skal den efter proceduren i

artikel 20, stk. 3, fjerne dem fra den i stk. 1 omhandlede liste over standarder og/eller specifikatio-

ner.
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7. Denne artikel gælder ikke for nogen af de væsentlige krav, grænsefladespecifikationer eller

harmoniserede standarder, som bestemmelserne i direktiv 1999/5/EF finder anvendelse på.

Artikel 17

Harmonisering

1. Når Kommissionen efter proceduren i artikel 20, stk. 2, udsteder henstillinger til medlemssta-

terne om at harmonisere gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv og i særdirektiverne

med henblik på at fremme opfyldelsen af målene i artikel 7, sørger medlemsstaterne for, at de nati-

onale tilsynsmyndigheder ved udførelsen af deres opgaver tager størst muligt hensyn til disse hen-

stillinger. Vælger en national tilsynsmyndighed at undlade at følge en henstilling, underretter den

Kommissionen herom og begrunder sin holdning.

2. Hvis Kommissionen finder, at afvigelser i de nationale regler til gennemførelse af bestemmel-

serne i artikel 9, stk. 4, skaber hindringer på Europas indre marked, kan Kommissionen efter proce-

duren i artikel 20, stk. 3, træffe de nødvendige tekniske gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 18

Tvistbilæggelse mellem virksomheder

1. Opstår der en tvist mellem virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet eller

-tjenester i en medlemsstat i forbindelse med forpligtelser, der følger af dette direktiv eller særdi-

rektiverne, træffer den pågældende nationale tilsynsmyndighed, efter anmodning fra den ene eller

den anden af parterne, med forbehold af bestemmelserne i stk. 2, en bindende afgørelse for at bi-

lægge tvisten hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden fire måneder, bortset fra helt eks-

traordinære tilfælde. Medlemsstaterne kræver, at alle parter samarbejder fuldt og helt med den nati-

onale tilsynsmyndighed.



10420/1/01 REV 1 hm 37
DG C I   DA

2. Medlemsstaterne kan i bestemmelserne åbne mulighed for, at nationale tilsynsmyndigheder

kan afslå at bilægge en tvist ved en bindende afgørelse, hvis der findes andre mulige mekanismer,

f.eks. mægling, som bedre kunne bidrage til en hurtig bilæggelse af tvisten i overensstemmelse med

bestemmelserne i artikel 7. Den nationale tilsynsmyndighed underretter hurtigst muligt parterne

herom. Er tvisten endnu ikke bilagt efter fire måneder, og er den ikke indbragt for en domstol af den

klagende part, træffer den nationale tilsynsmyndighed på anmodning fra en af parterne hurtigst mu-

ligt, og under alle omstændigheder inden fire måneder, en bindende afgørelse til bilæggelse af tvi-

sten.

3. Ved bilæggelse af en tvist træffer den nationale tilsynsmyndighed afgørelser, der tilsigter at

opfylde målene i artikel 7. Forpligtelser, som den nationale tilsynsmyndighed pålægger en virksom-

hed som led i bilæggelsen af en tvist, skal respektere bestemmelserne i dette direktiv eller i særdi-

rektiverne.

4. Den nationale tilsynsmyndigheds afgørelse offentliggøres, idet der dog tages hensyn til krav

om fortroligholdelse af forretningshemmeligheder. De berørte parter modtager en fuldstændig rede-

gørelse for de grunde, som afgørelsen bygger på.

5. Proceduren i stk. 1, 3 og 4 hindrer ikke nogen af parterne i at indbringe sagen for en domstol.

Artikel 19

Tvistbilæggelse mellem parter i forskellige medlemsstater

1. Opstår der uenighed mellem parter i forskellige medlemsstater på et område, der er omfattet

af dette direktiv eller særdirektiverne, og har tilsynsmyndigheder fra mere end én medlemsstat

kompetence i sagen, finder proceduren i stk. 2, 3 og 4 anvendelse.
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2. Alle parter kan forelægge tvisten for de berørte nationale tilsynsmyndigheder. De nationale

tilsynsmyndigheder koordinerer deres indsats for at finde en løsning på tvisten i overensstemmelse

med målene i artikel 7. Alle forpligtelser, der pålægges en virksomhed af en national tilsynsmyn-

dighed ved bilæggelsen af en tvist, skal respektere bestemmelserne i dette direktiv eller særdirekti-

verne.

3. Medlemsstaterne kan i deres bestemmelser åbne mulighed for, at nationale tilsynsmyndighe-

der sammen kan afslå at bilægge en tvist, hvor der findes andre mulige mekanismer, f.eks. mægling,

som bedre kan bidrage til en hurtig bilæggelse af tvisten i overensstemmelse med bestemmelserne i

artikel 7. Den underretter hurtigst muligt parterne herom. Er tvisten endnu ikke bilagt efter fire må-

neder, og er den ikke indbragt for en domstol, koordinerer de nationale tilsynsmyndigheder, hvis en

af parterne anmoder om det, deres indsats for at bilægge tvisten i overensstemmelse med bestem-

melserne i artikel 7.

4. Den i stk. 2 omhandlede procedure hindrer ikke nogen af parterne i at indbringe sagen for en

domstol.

Artikel 20

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt "Kommunikationsudvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf.

dennes artikel 8.

3. Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF anvendelse, jf.

dennes artikel 8.
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Tidsrummet i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 21

Informationsudveksling

1. Kommissionen giver Kommunikationsudvalget alle relevante oplysninger om resultatet af de

møder, der med jævne mellemrum holdes med repræsentanter for netoperatører, tjenesteudbydere,

brugere, forbrugere, producenter og fagforeninger samt tredjelande og internationale organisationer.

2. Kommunikationsudvalget fremmer under hensyntagen til Fællesskabets politik inden for

elektronisk kommunikation udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne indbyrdes og mel-

lem medlemsstaterne og Kommissionen om status og udvikling inden for regulering af elektroniske

kommunikationsnet og -tjenester.

Artikel 22

Offentliggørelse af oplysninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at ajourførte oplysninger om anvendelsen af dette direktiv og særdi-

rektiverne gøres offentligt tilgængelige på en måde, der sikrer, at alle berørte parter har let adgang

til disse oplysninger. De offentliggør en meddelelse i deres officielle tidende om, hvordan og hvor

oplysningerne offentliggøres. Den første af sådanne meddelelser offentliggøres inden den i arti-

kel 26, stk. 1, andet afsnit, omhandlede iværksættelsesdato, og derefter offentliggøres der en med-

delelse, hver gang oplysningerne i den første meddelelse ændres.
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2. Medlemsstaterne sender Kommissionen en kopi af disse meddelelser, når de offentliggøres.

Kommissionen videregiver i givet fald oplysningerne til Kommunikationsudvalget.

Artikel 23

Revisionsprocedurer

1. Kommissionen vurderer regelmæssigt, hvorledes dette direktiv fungerer, og aflægger rapport

til Europa-Parlamentet og Rådet herom, første gang senest tre år efter iværksættelsesdatoen, jf. arti-

kel 26, stk. 1, andet afsnit. Med henblik herpå kan Kommissionen anmode medlemsstaterne om

oplysninger, som stilles til rådighed uden unødig forsinkelse.

KAPITEL V

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

Ophævede direktiver

Følgende direktiver og beslutninger ophæves med virkning fra den i artikel 25, stk. 1, andet afsnit,

omhandlede iværksættelsesdato:

– Direktiv 90/387/EØF

– Rådets beslutning 91/396/EØF af 29. juli 1991 om indførelse af et fælleseuropæisk alarm-

nummer1

                                                
1 EFT L 217 af 6.8.1991, s. 31.
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– Rådets direktiv 92/44/EØF af 5. juni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb,

senest ændret ved Kommissionens beslutning 98/80/EF1

– Rådet beslutning 92/264/EØF af 11. maj 1992 om indførelse i Fællesskabet af et fælles præ-

fiks for telefonopkald til udlandet2

– Direktiv 95/47/EF

– Direktiv 97/13/EF

– Direktiv 97/33/EF

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 1997 om behandling af

personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren3

– Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af 26. februar 1998 om ONP-vilkår for ta-

letelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrence-

forhold4.

                                                
1 EFT L 165 af 19.6.1992, s. 27.
2 EFT L 137 af 20.5.1992, s. 21.
3 EFT L 24 af 30.1.1998, s. 1.
4 EFT L 101 af 1.4.1998, s. 24.
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Artikel 25

Overgangsforanstaltninger

Medlemsstaterne bibeholder alle i artikel 7 i direktiv 2001/.../EF (adgangsdirektivet) og i artikel 16 i

direktiv 2001/.../EF (forsyningspligtdirektivet) omhandlede forpligtelser i henhold til national lov,

indtil der af en national tilsynsmyndighed træffes afgørelse om disse forpligtelser som foreskrevet i

dette direktivs artikel 15.

Operatører af faste offentlige telefonnet, der af deres nationale tilsynsmyndigheder er blevet udpe-

get som operatører med en stærk markedsposition inden for udbud af offentlige telenet og -tjenester

i medfør af bilag I, del 1, i direktiv 97/33/EF eller 98/10/EF, anses fortsat som "notificerede opera-

tører" jf. forordning (EF) nr. 2887/2000, indtil den i artikel 15 omhandlede markedsanalyseproce-

dure er tilendebragt. Derefter anses de ikke længere som "notificerede operatører" i forordningens

forstand.

Artikel 26

Gennemførelse i national ret

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den ...* de bestemmelser, der er nødvendige

for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den ...**.

                                                
* senest inden 15 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
** første dag efter udløbet af denne femtenmånedersperiode.
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2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisnin-

gen fastsættes af medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de ud-

steder på det område, der er omfattet af dette direktiv, samt senere ændringer af disse forskrifter.

Artikel 27

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 28

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

________________________
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BILAG I

Liste over markeder, der skal være omfattet af Kommissionens første

henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder som omhandlet i artikel 14

1. Markeder, der er omhandlet i direktiv 2001/.../EF (forsyningspligtdirektivet)

Artikel 16 – markeder, der er defineret i henhold til de tidligere regelsæt, hvor forpligtelserne

bør tages op til fornyet vurdering.

Udbud af tilslutning til og brug af det offentlige telefonnet på faste steder.

Tilrådighedsstillelse af faste kredsløb for slutbrugere.

2. Markeder, der er omhandlet i direktiv 2001/.../EF (adgangsdirektivet)

Artikel 7 – Markeder, som er defineret i henhold til de tidligere regelsæt, hvor forpligtelserne

bør tages op til fornyet vurdering

Samtrafik (direktiv 97/33/EF)

Access i det faste offentlige telefonnet

opkaldsterminering i det faste offentlige telefonnet

transittjenester i det faste offentlige telefonnet

access i offentlige mobiltelefonnet

opkaldsterminering i offentlige mobiltelefonnet

samtrafik mellem faste kredsløb (sammenkobling af delkredsløb)
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Nettilslutninger og særlige nettilslutninger (direktiv 97/33/EF, direktiv 98/10/EF)

Tilslutninger til det faste offentlige telefonnet, herunder ubundtet adgang til abon-

nentledninger

tilslutninger til offentlige mobiltelefonnet, herunder operatørvalg

Engrossalg af kapacitet på faste kredsløb (direktiv 92/44/EØF)

Engrossalg af kapacitet på faste kredsløb til andre udbydere af elektroniske kommuni-

kationsnet og -tjenester.

3. Markeder, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2887/2000

Tjenester, der leveres via ubundtede abonnentledninger (parsnoede metalliske ledninger).

________________________
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BILAG II

Kriterier der anvendes af nationale tilsynsmyndigheder ved vurdering af

kollektivt dominerende stilling jf. artikel 13, stk. 2, andet afsnit

Der er formodning for, at to eller flere virksomheder kan indtage en kollektivt dominerende stilling

jf. artikel 13, hvis de, selv uden strukturelle eller andre indbyrdes forbindelser, opererer på et mar-

ked, hvis struktur anses for at være befordrende for koordineringseffekter. Med forbehold af Dom-

stolens retspraksis inden for kollektivt dominerende stilling er dette sandsynligvis tilfældet, når

markedet udviser en række relevante karakteristika, navnlig for så vidt angår markedskoncentration,

transparens og andre nedenfor nævnte karakteristika:

• Et veletableret marked

• stagnerende eller moderat vækst på efterspørgselssiden

• lav efterspørgselselasticitet

• et homogent produkt

• omkostningsstrukturer, der ligner hinanden

• markedsandele, der er omtrent lige store

• manglende teknisk innovation, veletableret teknologi.

• fravær af overskydende kapacitet

• høje adgangsbarrierer

• manglende modvægt fra aftagersiden

• manglende potentiel konkurrence

• forskellige uformelle og andre forbindelser mellem de pågældende virksomheder

• gengældelsesmekanismer

• manglende eller indskrænkede muligheder for priskonkurrence

Ovennævnte liste er ikke udtømmende, og kriterierne er heller ikke kumulative. Listen skal snarere

tjene som illustration af den type kendsgerninger, der kan anvendes som grundlag for påstande om,

at der foreligger en kollektivt dominerende stilling.

________________________
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 29.-31. august 2001 en pakke med forslag til rammebe-

stemmelser, der skal finde anvendelse på infrastrukturerne for elektronisk kommunika-

tion og dertil knyttede tjenester. Nærværende dokument omhandler det centrale element

i denne pakke, som er et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles

rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, kendt som

"rammedirektivet".

2. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 1. marts 2001, og Det Øko-

nomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse 21. januar 2001. Regionsudvalget har med-

delt Rådet, at det ikke agter at afgive udtalelse om forslaget.

3. Rådet vedtog den 17. september 2001 med enstemmighed sin fælles holdning i overens-

stemmelse med traktatens artikel 251.

II FORMÅL

1. Formålet med den foreslåede pakke er at tilpasse gældende fællesskabsregler for tele-

kommunikation til de gennemgribende forandringer, der er sket i telekommunikations-,

medie- og informationsteknologisektorerne. Kommissionens forslag, der søger at op-

stille fælles rammebestemmelser for alle transmissionsnet og dertil knyttede tjenester,

bygger på den konvergens, der kendetegner disse sektorer. De foreslåede nye rammebe-

stemmelser er tænkt som en overgangsfase mellem de nuværende rammer og en forud-

set fremtidig situation, hvor telekommunikationsmarkedet vil være tilstrækkelig modent

til, at det kan styres udelukkende af generelle konkurrencebestemmelser.
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2. I forslaget til et rammedirektiv, fastlægges den grundlæggende struktur i de fremtidige

rammebestemmelser, hvor operatører med en stærk markedsposition fortsat vil være

underlagt visse forudgående forpligtelser. I forslaget opstilles mål og principper for de

nationale tilsynsmyndigheder sammen med Kommissionens rolle i henhold til de nye

rammer. Det indeholder også bestemmelser om forvaltning af knappe ressourcer (radio-

frekvenser og numre) samt samler alle horisontale bestemmelser, der er fælles for mere

end et direktiv, i den foreslåede pakke.

III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Generelle bemærkninger

Selv om Rådet har givet sin tilslutning til de principper og mål, Kommissionen foreslår,

har det ved udarbejdelsen af sin fælles holdning dog fundet det nødvendigt at foretage

en række ændringer både i det foreslåede direktivs substans og i dets ordlyd.

Ved udarbejdelsen af disse ændringer har Rådet ud over at tage hensyn til Europa-

Parlamentets udtalelse ønsket

− at formulere direktivet mere præcist og således gøre teksten juridisk mere klar;

− at søge at skabe en bedre balance mellem behovet for at give de nationale tilsyns-

myndigheder fleksibilitet og behovet for en sammenhængende EU-tilgang;

− at skabe en tydeligere sammenhæng mellem disse rammebestemmelser og den

audiovisuelle politik og reguleringen af indhold;
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– i højere grad at tage hensyn til medlemsstaternes indbyrdes forskellige forhold og

deres forfatningsmæssige og retlige bestemmelser f.eks. hvad angår klageadgang

og anlægsrettigheder;

– at skabe større juridisk sikkerhed for de nationale tilsynsmyndigheder, der har at

gøre med tilfælde, hvor to eller flere virksomheder indtager en kollektiv domine-

rende stilling på markedet;

– at sikre, at teksten er forenelig med fællesskabsretten især hvad angår bestemmel-

serne om et udvalg og en gruppe på højt plan.

B. Særlige bemærkninger

1. De vigtigste ændringer, der er foretaget i Kommissionens forslag

a) Stærk markedsposition (artikel 13 og det nye bilag 2)

Rådet har foretaget en række tekniske forbedringer for at gøre teksten klare-

re, men har samtidig fundet det nødvendigt at øge den juridiske sikkerhed

for de nationale tilsynsmyndigheder, der har at gøre med et marked, hvor to

virksomheder uden indbyrdes økonomiske forbindelser indtager en kollektiv

dominerende stilling. Med henblik herpå indeholder den fælles holdning et

udtrykkeligt krav om, at der skal tages størst muligt hensyn til Kommissio-

nens retningslinjer, samt en række klare kriterier for vurderingen af, om der

er tale om en kollektiv dominerende stilling, jf. bilag 2.
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b) Balancen mellem fleksibilitet og harmonisering (artikel 6 og artikel 14)

Rådet støtter ganske vist tanken om en mekanisme, der skal sikre en sam-

menhængende EU-tilgang, men finder dog, at den fremgangsmåde, Kom-

missionen foreslår i artikel 6, og hvorefter Kommissionen får beføjelse til at

gribe ind på forhånd for at forhindre, at de nationale tilsynsmyndigheder

træffer visse foranstaltninger, strider mod den institutionelle balance, der er

fastlagt i traktaten.

Rådet har dog under hensyn til, at Europa-Parlamentet støtter Kommissio-

nen på dette punkt, søgt kompromisløsning, hvor Kommissionen bibeholder

sin beføjelse til at udsætte gennemførelsen af en foranstaltning, der er truffet

af en national tilsynsmyndighed, indtil den har udfærdiget en udførlig udta-

lelse. Hvis en national tilsynsmyndighed vælger ikke at følge Kommissio-

nens udtalelse, skal den give en begrundelse herfor.

Rådet har endvidere fundet det bedst ikke at lade spørgsmål vedrørende ra-

diofrekvenser (artikel 8) være omfattet af mekanismen i artikel 6, idet Kom-

missionens forslag for så vidt angår radiofrekvensforvaltning under alle om-

stændigheder udtrykkeligt giver medlemsstaterne så stor en fleksibilitet

hvad angår de proceduremæssige bestemmelser, at virkningen af at anvende

artikel 6 vil blive minimal.

En anden vigtig ændring i teksten vedrører fremgangsmåden i artikel 14 for

udpegelsen af markeder. I betragtning af at der stadig er mange markeder,

der hovedsagelig er af national eller regional karakter, har Rådet anset det

for vigtigt at styrke de nationale tilsynsmyndigheders rolle i forbindelse med

udpegelsen af relevante markeder på det pågældende lands område. I teksten

til den fælles holdning sikres der således en sammenhængende EU-tilgang,

idet det fastsættes, at Kommissionen skal vedtage en henstilling om rele-

vante produkt– og tjenestemarkeder, samt, at de nationale tilsynsmyndighe-

der skal følge fremgangsmåden i artikel 6, hvis de udpeger markeder, der

adskiller sig fra dem, der er nævnt i henstillingen.
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c) Sammenhængen med den audiovisuelle politik

Rådet har foretaget en række ændringer i Kommissionens forslag med hen-

blik på at tydeliggøre sammenhængen mellem denne pakke og det særskilte

spørgsmål vedrørende audiovisuel politik og navnlig reguleringen af ind-

hold. Dette spørgsmål, der også melder sig i forbindelse med det foreslåede

tilladelsesdirektiv, er særlig relevant i betragtning af rammebestemmelser-

nes rækkevidde med de nye "konvergerede forhold", der omfatter alle

transmissionsnet; det er endvidere et centralt spørgsmål for Europa-

Parlamentet.

De vigtigste ændringer er en ny "anfægter ikke"-bestemmelse i artikel 1 og

tilføjelsen af et afsnit i artikel 7, hvorefter de nationale tilsynsmyndigheder

får mulighed for at bidrage til at fremme kulturel og sproglig mangfoldighed

samt mediepluralisme.

d) Udeladelse af Kommunikationsgruppen på Højt Plan

Rådet har efter at have rådført sig med Den Juridiske Tjeneste undladt den

kommunikationsgruppe på højt plan bestående af repræsentanter for de nati-

onale myndigheder, der skal nedsættes ifølge artikel 21 i Kommissionens

forslag. Rådet har ikke anset det for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at

nedsætte en sådan gruppe inden for rammerne af en fællesskabsretsakt, da

den falder uden for de kategorier af udvalg og komitéer, der er omhandlet i

den nye komitologiafgørelse1.

e) Artikel 4 - Klageadgang

Rådet har rationaliseret udformningen af denne artikel, idet det har bibe-

holdt de væsentligste elementer og taget hensyn til Europa-Parlamentets øn-

sker, men i en form, der er forenelig med medlemsstaternes forfatninger og

retlige traditioner.

                                                
1 Rådets afgørelse 1999/468/EF, EFT L 184/23 af 17.7.1999.
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f) Artikel 8 - Forvaltning af radiofrekvenser

Rådet har navnlig på baggrund af Europa-Parlamentets udtalelse (æn-

dring 46) valgt at lade de bestemmelser, der udtrykkeligt giver tilladelse til

at benytte auktioner eller administrativ prissætning ved tildeling af frekven-

ser, udgå i den dispositive del.

g) Artikel 20 - Anlægsrettigheder

Rådet har udvidet denne artikel, så den også dækker private netoperatører,

og har samtidig omformuleret den for at præcisere, at der dog kan anvendes

forskellige former for procedurer afhængigt af, om der er tale om offentlige

eller private net.

2. Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringer

a) Ændringer, der er indarbejdet helt eller delvist i den fælles holdning

Rådet accepterede helt, delvist eller i princippet ændring 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11,

13, 15, 19, 21, 25, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 57,

58, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69 og 70. Nogle af disse ændringer er overtaget

ordret eller næsten ordret, mens andre er indarbejdet i en anden form, men

idet målet med ændringen eller dele af ændringen bibeholdes.
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b) Ændringer, der ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Rådet har ikke indarbejdet ændring 5, 8, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 39, 41, 42,

43, 44, 49, 50, 51, 52, 56, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 76 og 77 og har således

fulgt Kommissionens udtalelse.

Rådet har ikke indarbejdet ændring 2, 7, 17, 22, 29, 30, 32, 33, 34, 54, 65 og

75, hvilket er sket ud fra følgende betragtninger:

– Ændring 2 og 29 (klageadgang)

Ændringerne synes at være uforenelige med medlemsstaternes forfat-

ninger og retsforskrifter.

– Ændring 7 og 17

Indholdet af ændringerne synes allerede i vid udstrækning at være

dækket af teksten.

– Ændring 22 (uafhængighed for de nationale tilsynsmyndigheder)

Rådet finder teksten i Kommissionens forslag mere relevant.

– Ændring 30 (sanktioner for manglende fremlæggelse af oplysninger)

Der er taget hensyn til dette ønske i artikel 10 i den fælles holdning

vedrørende tilladelsesdirektivet.

– Ændring 32 (begrundelse af afslag på aktindsigt)

Disse aspekter er allerede omfattet af generelle administrative be-

stemmelser i medlemsstaterne.

– Ændring 33 (artikel 6)

Se forklaringen på Rådets holdning med hensyn til denne artikel i af-

snit III.B.1.a ovenfor.
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– Ændring 34 (artikel 7, stk. 1)

Rådet foretrækker den positive formulering, Kommissionen har fore-

slået.

– Ændring 54 (de nationale tilsynsmyndigheders funktion som mæglen-

de instans ved uoverensstemmelser om anlægsrettigheder)

Tildeling af anlægsrettigheder henhører i mange medlemsstater under

de lokale myndigheders kompetence, og det vil være vanskeligt at

gennemføre central bilæggelse af uoverensstemmelser.

– Ændring 65 (kriterier for vurdering af, om der skal indføres obligato-

riske standarder)

Rådet foretrækker formuleringen i Kommissionens forslag, hvor der

gives en tidsfrist til at evaluere, om den frivillige fremgangsmåde har

været effektiv.

– Ændring 75 (rådgivende gruppe på højt plan)

Se afsnit III.B.1.d ovenfor.

________________________
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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN
TIL EUROPA-PARLAMENTET

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit

vedrørende

Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -

tjenester

1. BAGGRUND

I juli 2000 forelagde Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til direktiv om
fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
(KOM(2000)393 - C5-0428/2000 - 2000/0184 (COD))Det skulle vedtages efter den fælles
beslutningsprocedure i henhold til traktatens artikel 2511.

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse forelå den 24. januar 20012.

Regionsudvalget har ved brev af 16. februar 2001 underrettet Rådet og Europa-Parlamentet
om, at det ikke forelægger nogen udtalelse om forslaget.

Den 1. marts 2001 vedtog Europa-Parlamentet en række ændringsforslag ved
førstebehandlingen3.

Den 4. juli 2001 forelagde Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250 et ændret
forslag4, hvori mange af Europa-Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen var
indarbejdet helt, delvis eller principielt.

Rådet vedtog i henhold til EF-traktatens artikel 251 sin fælles holdning vedrørende
direktivforslaget5 den 17 september 2001.

I denne meddelelse fremlægger Kommissionen i overensstemmelse med EF-traktatens artikel
251, stk. 2, tredje led, sin redegørelse om Rådets fælles holdning.

2. MÅLET MED K OMMISSIONENS FORSLAG

Direktivforslaget sigter mod at fastlægge et harmoniseret sæt rammebestemmelser for
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i hele EU. Konvergensfænomenet er taget i
betragtning derved, at alle elektroniske kommunikationsnet og -tjenester er omfattet af
direktivforslaget. Der er opstillet en række principper og mål, som de regulerende

1 EFT C 365 af 19.12.2000, s. 198.
2 EFT C 123 af 25.4.2000, s. 56.
3 EFT C
4 EFT C
5 EFT C
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myndigheder skal arbejde efter, og en række opgaver f.eks. vedrørende forvaltning af
frekvens- og nummerressourcer og anlægsrettigheder. Endelig indeholder direktivforslaget en
række tværgående bestemmelser, der er fælles for mere end én af foranstaltningerne i pakken,
bl.a. tvistbilæggelse og afgrænsning og analyse af markeder, og bestemmelser med en ny
definition af, hvad der forstås ved, at en virksomhed har en "stærk markedsposition"; den
bygger på konkurrencerettens begreb "dominerende stilling".

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS FÆLLES HOLDNING

3.1. Sammenfatning af Kommissionens holdning

Kommissionen kan ikke støtte Rådets fælles holdning. Den fælles holdning svækker nogle
helt centrale dele af Kommissionens forslag, som fik stærk støtte i Europa-Parlamentet ved
førstebehandlingen. Hovedårsagen til ikke at acceptere den fælles holdning er de ændringer,
som Rådet har foretaget i artikel 6 (høring og gennemskuelighed) og dertil knyttede artikler,
og Kommissionen fremsatte derfor den erklæring herom, som er gengivet i bilaget.
Kommissionen har dog også en række andre forbehold med hensyn til den fælles holdning.
De er uddybet i det følgende.

Kommissionen har dog også konstateret, at nogle af Europa-Parlamentets ændringsforslag er
taget med delvis eller i princippet, og mange af Rådets ændringer styrker eller tydeliggør
Kommissionens oprindelige forslag uden at svigte de tilgrundliggende principper.

3.2. Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen

3.2.1. Europa-Parlamentets ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen 77 ændringsforslag til Kommissionens
oprindelige forslag (ændringsforslag nr. 12 og 14 blev trukket tilbage inden afstemningen).

Europa-Parlamentets udtalelse havde til følge, at Kommissionen foretoge en række betydelige
ændringer i sit ændrede forslag.

Kommissionen havde i sit ændrede forslag indarbejdet 47 af Europa-Parlamentets
ændringsforslag, enten helt, delvis eller i princippet, nemlig ændringsforslag nr. 1, 2, 3, 4, 6,
7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 45, 46,
47, 48, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69 og 75.

3.2.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og
som indgår i den fælles holdning

Følgende ændringsforslag, som Kommissionen havde accepteret helt, delvis eller i princippet
i sit ændrede forslag, indgår i Rådets fælles holdning, nemlig nr. 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15,
19, 28, 31, 36, 37, 38, 40, 45, 47, 48, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 68 og 69.

Nogle af disse ændringsforslag har kun undergået minimale eller delvise justeringer, mens
andre er omskrevet betydeligt, omend det bagvedliggende mål med Europa-Parlamentets
revisioner er fastholdt. Der er gjort rede for indholdsmæssige ændringer nedenfor.
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3.2.3. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men
som ikke indgår i den fælles holdning

Følgende ændringsforslag, som Kommissionen havde accepteret helt, delvis eller i princippet
i sit ændrede forslag, indgår ikke i Rådets fælles holdning, nemlig nr. 2, 7, 17, 21, 22, 25, 27,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 46, 53, 54, 65 og 75. Rådet har ikke accepteret ændringsforslag nr. 2,
27, 29, 32 og 75, da de dele af teksten, som de vedrører, ikke er med i den fælles holdning.
Dette er uddybet i punkt 3.2.4.

Ændringsforslag nr. 7, 53 og 54 (anlægsrettigheder)

Europa-Parlamentets ændringsforslag tilstræbte at styrke de rettigheder, som virksomhederne
har brug for til etablering af infrastruktur. I Kommissionens ændrede forslag var der foretaget
visse ændringer af formuleringen, især for at sikre, at intet i teksten kunne fortolkes som
værende i strid med traktatens artikel 295 om ejendomsret. Rådet kunne ikke acceptere nogen
af Europa-Parlamentets ændringsforslag på dette sted, selv om teksten efter Kommissionens
opfattelse var blevet bedre på andre punkter, bl.a. var private net inddraget i
anvendelsesområdet.

Ændringsforslag nr. 17 og 21 (definitioner)

Rådet har ikke taget elforsyningsnet med blandt eksemplerne i definitionen af "elektronisk
kommunikationstjeneste", men efter Kommissionens opfattelse er sådanne systemer under
alle omstændigheder helt klart omfattet. Rådet har heller ikke accepteret definitionen af
"transnationale markeder", men dette begreb er tydeligt defineret i betragtning 27.

Ændringsforslag nr. 22 (nationale tilsynsmyndigheder)

Rådet har ikke fundet behov for Europa-Parlamentets forslag om at tilføje et krav om, at den
nationale tilsynsmyndighed skal kunne handle frit, eftersom der generelt stilles krav om
uafhængighed. Kommissionen finder, at Europa-Parlamentets tekst er en nyttig præcisering,
men anser den ikke for altafgørende.

Ændringsforslag nr. 25 (ét enkelt informationssted for høringer)

Kommissionen havde indført princippet om ét enkelt informationssted i artikel 6, stk. 1, men
Rådet har ikke taget det med i den fælles holdning. Kommissionen mener, at Europa-
Parlamentets ændringsforslag var endnu en hjælp for gennemskueligheden, men er enig med
Rådet i, at bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, formentlig er tilstrækkelige.

Ændringsforslag nr. 30 (forelæggelse af oplysninger)

Rådet har ikke tilsluttet sig de vidtrækkende kontrol- og sanktionsbeføjelser, som Europa-
Parlamentet havde foreslået og Kommissionen accepteret, hvilket er begrundet med, at
bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, er tilstrækkelige.

Ændringsforslag nr. 33 (gennemskuelighed)

Rådet har ikke accepteret de dele af dette ændringsforslag, som Kommissionen havde taget
med i det ændrede forslag. Artikel 6 er et af de vigtigste steder, hvor der er uenighed mellem
Kommissionen og Rådet, og den er nærmere behandlet nedenfor.
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Ændringsforslag nr. 34 og 35 (mål)

Kommissionen anså begge disse ændringsforslag for nyttige og tydeliggørende, men Rådet
fandt begge overflødige ogmente, at bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, var tilstrækkelige.

Ændringsforslag nr. 46 (koordinering af radiofrekvensbeslutninger)

Kommissionen havde accepteret princippet i dette ændringsforslag og indføjet tekst i
betragtning 19, som skulle sikre, at radiofrekvensernes forvaltning koordineres (udbygning af
Kommissionens forslag om at inddrage radiofrekvensbeslutninger under
gennemskuelighedsmekanismen). Rådet kunne ikke acceptere denne tekst (og heller ikke den
foreslåede gennemskuelighedsmekanisme, jf. punkt 3.2.4).

Ændringsforslag nr. 65 (standardisering)

Kommissionen anså dette for en styrkelse af teksten, men Rådet accepterede det ikke.
Eftersom brug af standarder kun kan gøres obligatorisk efter offentlig høring og på forslag fra
Kommissionen, kan Kommissionen alligevel acceptere den fælles holdning.

3.2.4. Forskelle mellem Kommissionens ændrede forslag og Rådets fælles holdning

Betragtninger

Rådet har indsat nye betragtninger og ændret mange af de eksisterende betragtninger for at
gøre teksten tydeligere, bevare sammenhængen med ændrede artikler eller fremhæve nogle
centrale bestemmelser. Navnlig har Rådet indsat betragtninger, som fremhæver betydningen
af indholdsregulering, miljømål og mål på andre politikområder samt beskyttelse af den
offentlige sikkerhed.

Artikel 1 - Anvendelsesområde og mål

Rådet har indsat et nyt stykke 3 om politikken på det audiovisuelle område og regulering af
indhold, som indholdsmæssigt svarer til Europa-Parlamentets ændringsforslag nr. 15 (et
ændringsforslag, som Kommissionen accepterede delvis og i princippet ved at indsætte en
dertil svarende tekst i betragtning 5). Kommissionen fastholder, at dette nye stykke er
overflødigt.

Artikel 2 - Definitioner

Den fælles holdning bibeholder stort set definitionerne, omend der er indføjet enkelte nye
definitioner af hensyn til tekstens tydelighed.

Artikel 3 - Nationale tilsynsmyndigheder

Bestemmelserne i denne artikel er ikke ændret væsentligt, bortset fra en vis afklaring af
høringer og samarbejde mellem disse myndigheder og nationale konkurrence- og
forbrugermyndigheder.

Artikel 4 - Klageadgang

Medlemsstaterne har ikke kunnet gå med til en udtrykkelig bestemmelse i denne artikel om, at
proceduren skulle omfatte en vurdering af sagens nærmere omstændigheder (og har da også
fjernet den tilsvarende tekst i Kommissionens forslag med den begrundelse, at det var et
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subsidiaritetsanliggende og kunne føre til, at klageinstansen kunne fungere som en skjult
tilsynsmyndighed). Rådet har heller ikke accepteret Kommissionens forslag om, at
klageinstansen skulle være uafhængig af regeringen. Endelig har Rådet afvist Europa-
Parlamentets tilføjelse til kravet om, at den nationale tilsynsmyndigheds afgørelse står ved
magt, indtil klagesagen er afgjort; hele denne bestemmelse er nemlig også taget ud. Efter
Kommissionens opfattelse forringer disse ændringer retssikkerheden væsentligt i sektoren, og
Kommissionen kan derfor ikke støtte dem.

Rådet har også fjernet stk. 2 og 4 i den fælles holdning.

Artikel 5 - Oplysningspligt

Rådet søger i sin fælles holdning efter en balance mellem to modstridende hensyn, som
allerede var med i Kommissionens oprindelige forslag, nemlig fortrolighed og åbenhed. I
store træk er principperne og indholdet i Kommissionens forslag bibeholdt, således at
Kommissionen kan give sin støtte til teksten. Rådets fælles holdning styrker bestemmelserne
om fortrolighed, men uden at det går ud over bestemmelserne om åbenhed og
informationsudveksling.

Artikel 6 - Høring og gennemskuelighed

I denne artikel pålægges de nationale tilsynsmyndigheder en national høring af alle udkast til
foranstaltninger, og der oprettes en såkaldt "gennemskuelighedsmekanisme", hvorefter
Kommissionen under visse omstændigheder er beføjet til at forlange, at en national
tilsynsmyndighed ændrer sit udkast eller trækker det tilbage. En sådan bestemmelse er
berettiget, da medlemsstaterne har langt større frihed til at bestemme, hvilke markeder en
regulering er berettiget på, og hvilke pligter de vil pålægge hvilke parter på markedet.
Kommissionen har den opfattelse, at denne artikel er kritisk for de nye rammer, idet den
sikrer en vis ensartethed i lovgivningen på tværs af EU. Den fælles holdning ændrer artiklens
indhold betydeligt, hvilket fra Kommissionens synspunkt er en svækkelse og gør ensartethed i
lovgivningen mindre sandsynlig.

For det første har Rådet indsnævret gennemskuelighedsmekanismens anvendelsesområde ved
at tage radiofrekvensspørgsmål ud af teksten. Kommissionen kan ikke støtte en sådan
ændring, især ikke på baggrund af de seneste vanskeligheder på
tredjegenerationsmobilmarkedet. For det andet har Rådet erstattet Kommissionens
bemyndigelse til forudgående at forlange, at en national tilsynsmyndighed ændrer en
foranstaltning eller trækker den tilbage, med offentliggørelse af en ikke-bindende "udførlig
udtalelse". Kommissionen tror ikke på, at en sådan ikke-bindende udtalelse effektivt kan
forhindre, at der træffes nationale foranstaltninger, der er uforenelige med fællesskabsretten.

Artikel 7 - Politiske mål og reguleringsprincipper

Den fælles holdning afviger på en række punkter fra Kommissionens ændrede forslag. Nogle
af ændringerne tilføjer nye mål, f.eks. om netintegritet og -sikkerhed. En række af
ændringerne går i samme retning som det ændrede forslag, f.eks. er noget af teksten om
teknologineutralitet flyttet til en betragtning. Rådet har desuden indsat et nyt stykke, hvor de
nationale tilsynsmyndigheder får som mål inden for deres beføjelser at bidrage til
gennemførelse en politik, der tilsigter at fremme både kulturel og sproglig mangfoldighed
samt mediepluralisme; derved tilgodeses ønskerne bag nogle af de af Europa-Parlamentets
ændringsforslag (nr. 42 og 43), som Kommissionen ikke havde med i sit ændrede forslag.
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Ét sted, hvor Kommissionen nærer betænkeligheder, er den ændring, som fjerner kravet om,
at målene i artiklen skal være tilsynsmyndighedernes eneste mål på de områder, som er
omfattet af de nye rammer. Kommissionen er bange for, at lovgivningsarbejdet vil blive
mindre ensartet, når der ikke er en sådan bestemmelse.

Artikel 8 - Forvaltning af radiofrekvenser til elektroniske kommunikationstjenester

Den væsentligste ændring af denne artikel er allerede omtalt i forbindelse med artikel 6,
nemlig at frekvensspørgsmål ikke er omfattet af gennemskuelighedsmekanismen. De øvrige
ændringer stemmer overens med det ændrede forslag.

Artikel 9 - Disponering af numre, navne og adresser

Rådet har besluttet at tage bestemmelserne vedrørende opkald til ikke-geografiske numre på
tværs af grænserne ud af dette direktiv og indsætte dem i delvis ændret form som en ny artikel
i direktivet om forsyningspligt.

Artikel 10 - Anlægsrettigheder

Rådet har omskrevet denne artikel i sin fælles holdning, men indholdet er stort set det samme
som i Kommissionens ændrede forslag. Artiklens anvendelsesområde er udvidet, så også
private netoperatører er omfattet, hvilket Kommissionen er godt tilfreds med.

Artikel 11 - Samhusning og delt brug af faciliteter

Der er fjernet et stykke fra denne artikel, men efter Kommissionens opfattelse gør det ikke
bestemmelsen mindre effektiv.

Artikel 12 - Regnskabsmæssig adskillelse og regnskab

Også denne artikel er ændret, så teksten er blevet tydeligere, uden at der er rørt væsentligt ved
indholdet. Den eneste ændring er, at et stykke, som Kommissionens er enig i overlappede
artikel 5, er udgået.

Artikel 13 - Virksomheder med en stærk markedsposition

Begrebet stærk markedsposition er centralt i de nye rammebestemmelser. Ændringerne i den
fælles holdning gør teksten tydeligere, samtidig med at den stadig bygger på
konkurrencerettens begreb "dominerende stilling". Det vigtigste for Rådet var, at
tilsynsmyndighederne får tilstrækkelig sikkerhed for at kunne anvende begrebet "kollektiv
dominerende stilling" på oligopolistiske markeder, når der ikke er nogen økonomisk
forbindelse mellem de pågældende virksomheder. I denne henseende var Kommissionens
retningslinjer6 til stor hjælp, men Rådet har derudover indsat et nyt bilag II i direktivet med en
mere udførlig beskrivelse af, hvad der kendetegner markeder med kollektiv dominans.

Artikel 14 og 15 - Procedurer for udpegelse af markeder og for markedsanalyse

Artikel 14 er delt op i to adskilte artikler, hvor artikel 14 omhandler udpegning af markeder,
mens artikel 15 omhandler analysen af, om der virkelig er konkurrence. De fleste ændringer

6 http://europa.eu.int/ISPO/infosoc/telecompolicy/en/com2001-175-5en.pdf
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tilsigter en klarere tekst, især relationerne til retspraksis på konkurrenceområdet, uden at
ændre indholdet grundlæggende.

Dog er Kommissionens beslutning om relevante produkt- og tjenestemarkeder blevet til en
henstilling i den fælles holdning. Kun for fælleseuropæiske markeder (der i en tilføjelse til
betragtning 27 er defineret som "et grænseoverskridende marked omfattende Fællesskabet
eller en væsentlig del heraf") har man bevaret en kommissionsbeslutning. Kommissionen er
bekymret for, at denne ændring i forening med afsvækkelsen af artikel 6 fratager
Kommissionen en del af dens muligheder for via ensartet lovgivning på tværs af EU at give
virksomhederne retssikkerhed.

Artikel 17 - Harmonisering

I den fælles holdning afgrænses omfanget af bindende harmonisering ved hjælp af udtrykket
"tekniske gennemførelsesforanstaltninger" og ved at påpege, at de kun gælder for artikel 9,
stk. 4, i direktivet (om harmonisering af nummerressourcerne). Kommissionen mener, at der
kan blive behov for tekniske gennemførelsesforanstaltninger på andre områder end de
specifikt nævnte, hvis det skal sikres, at de nationale tilsynsmyndigheder anvender EU-
forskrifterne ensartet.

Artikel 18 - Tvistbilæggelse mellem virksomheder

Tidsfristen for bilæggelse af tvister er forlænget til fire måneder. Rådet har også indsat et nyt
stykke, som giver tilsynsmyndighederne mulighed for at afslå at bilægge en tvist, hvis de
mener, at andre mulige mekanismer, f.eks. mægling, ville være mere effektive, men der sættes
snævre tidsgrænser for sådanne andre mekanismer, og skulle de ikke føre til noget resultat,
skal tilsynsmyndighederne bilægge tvisten.

Derudover er listen over målene i det oprindelige forslag erstattet med en henvisning til
artikel 7, hvilket fra Kommissionens synspunkt er en nyttig udskiftning.

Artikel 19 - Tvistbilæggelse mellem parter i forskellige medlemsstater

I den fælles holdning er Kommissionens mulighed for at træffe afgørelse om bilæggelse af
tvister fjernet; der er fra juridisk hold advaret mod, at der kunne opstå problemer hermed som
følge af direktivets retsgrundlag. Kommissionen kan acceptere denne konklusion, omend den
stadig tvivler på bestemmelsernes effektivitet, som de nu er formuleret.

Artikel 21 - Kommunikationspolitisk Arbejdsgruppe på Højt Plan

Rådet har på anbefaling fra Rådets juridiske tjeneste fjernet bestemmelserne om en
Kommunikationspolitisk Arbejdsgruppe på Højt Plan. Kommissionen må modstræbende
acceptere dette og agter at undersøge mulighederne for på eget initiativ at nedsætte en sådan
gruppe.
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4. KONKLUSION

Overordnet set er der i Rådets fælles holdning taget hensyn til mange af de ønsker, som
Europa-Parlamentet har fremsat ved førstebehandlingen, og den følger i mange henseender
principperne bag Kommissionens oprindelige forslag. Efter Kommissionens opfattelse er den
fælles holdning dog uacceptabel på nogle afgørende punkter, nemlig hvor der er tale om at
sikre ensartethed i lovgivningen og en harmoniseret indre marked, som Europa-Parlamentet
også klart har givet udtryk for at det anser for meget betydningsfuldt. Derfor kan
Kommissionen ikke støtte Rådets fælles holdning.
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BILAG

Ordlyden af Kommissionens erklæring på Rådets samling (telekommunikation) den 4. April

"Kommissionen tager Rådets enstemmige beslutning til efterretning. Den beklager, at Rådet
ikke kunne medtage medlemsstaternes beslutninger om frekvenser inden for rammerne af
proceduren vedrørende gennemskuelighed og høring i rammedirektivets artikel 6, navnlig på
baggrund af erklæringen i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Stockholm, hvori det
hedder, at "Kommissionen sammen med Rådet vil arbejde hen imod politiske rammer, som
støtter tredjegenerations mobilkommunikation inden for EU, herunder enighed om et regelsæt
for radiospektrumspolitikken".

Kommissionen beklager også de ændringer, der er foretaget i dens oprindelige forslag til arti-
kel 6, som indebærer, at Kommissionen ikke længere har mulighed for at forlange, at en nati-
onal tilsynsmyndighed ændrer eller tilbagetrækker udkastet til en national foranstaltning, der
er uforenelig med den foreslåede nye lovramme for elektronisk kommunikation."


