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

af

om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og

tilhørende faciliteter ("adgangsdirektivet")

EUROPA-PARLAMENTETS 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. 215.
2 EFT C 123 af 25.4.2001, s. 50.
3 Europa-Parlamentets udtalelse af 1.3.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af    (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af   (endnu
ikke offentliggjort i EFT).



10418/1/01 REV 1 KSH/lbp 2
DG C I   DA

(1) Direktiv 2001/.../EF af ... om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet

og -tjenester (rammedirektivet)1 indeholder målsætningerne for et regelsæt, der omfatter

elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i EF, herunder faste og mobile telenet, kabel-tv-

net, jordbaserede sendenet, satellitnet og internetbaserede net hvad enten de bruges til fremfø-

ring af tale, telefax, data eller billeder. Det drejer sig om net, som medlemsstaterne har god-

kendt i henhold til direktiv 2001/.../EF af ... om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet

og -tjenester (tilladelsesdirektivet)2 eller under tidligere retsakter. Bestemmelserne i nærvæ-

rende direktiv finder anvendelse på de net, der bruges til udbud af offentligt tilgængelige

elektroniske kommunikationstjenester. Direktivet omfatter adgangs- og samtrafikaftaler mel-

lem tjenesteudbydere. Ikke-offentlige net er ikke underlagt nogen forpligtelser i henhold til

dette direktiv, medmindre de i kraft af adgang til offentlige net er underlagt betingelser, som

er fastsat af medlemsstaterne.

(2) Tjenester, der udbyder indhold, som f.eks. at tilbyde en pakke indeholdende radio- eller tv-

udsendelser, er ikke omfattet af de fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikati-

onsnet og -tjenester.

(3) Begrebet "adgang" defineres vidt forskelligt, og der er derfor behov for en præcis definition

af, hvordan begrebet bruges i dette direktiv, uden at det berører dets anvendelse i forbindelse

med andre af Fællesskabets bestemmelser. En netudbyder kan eje det underliggende net eller

de underliggende faciliteter eller leje nogle af dem eller dem alle.

                                                
1 Se side ... i dette EFT.
2 Se side ... i dette EFT.
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(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/47/EF af 24. oktober 1995 om standarder for

transmission af tv-signaler1 indeholder ikke noget krav om, at der anvendes bestemte digital-

tv-transmissionssystemer eller -tjenester, og markedsaktørerne har derfor kunnet udvikle pas-

sende systemer på eget initiativ. De europæiske markedsaktører har gennem Digital Video

Broadcasting Group (DVB) udviklet en vifte af tv-transmissionssystemer, der er taget i brug

af tv-selskaber over hele verden. Disse transmissionssystemer er blevet standardiseret af Det

Europæiske Institut for Telestandarder (ETSI) og har fået status som rekommandationer fra

Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU). Med hensyn til "digital tv-tjeneste i

bredskærms format" udgør 16:9-formatet referenceformatet for bredformat-tv-tjenester og

-programmer, og dette format har nu fundet indpas i medlemsstaterne i medfør af Rådets af-

gørelse 93/424/EØF af 22. juli 1993 om en handlingsplan for indførelse af avancerede tv-

tjenester i Europa2.

(5) På et marked med fri og åben konkurrence bør der ikke være begrænsninger, der hindrer virk-

somheder i at forhandle sig frem til indbyrdes adgangs- og samtrafikaftaler, navnlig hvad an-

går tværnationale aftaler, i overensstemmelse med traktatens konkurrenceregler. I forbindelse

med skabelsen af et mere effektivt, virkelig paneuropæisk marked med reel konkurrence, flere

valgmuligheder og konkurrencedygtige tjenester for forbrugerne bør virksomheder, som

modtager anmodninger om adgang eller samtrafik, i princippet indgå sådanne aftaler på et

kommercielt grundlag og forhandle i god tro.

                                                
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 51.
2 EFT L 196 af 5.8.1993, s. 48.
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(6) På markeder, hvor der også fremover vil være stor forskel på virksomhedernes forhandlings-

position, og hvor visse virksomheder er afhængige af en infrastruktur, der udbydes af andre

selskaber, for at kunne fremføre deres tjenester, vil det være hensigtsmæssigt, at der opstilles

en række grundlæggende regler, som sikrer, at markedet fungerer effektivt. De nationale til-

synsmyndigheder bør gives mulighed for at sikre den fornødne adgang, samtrafik og interope-

rabilitet mellem tjenester til gavn for slutbrugerne, når det ikke lykkes at nå til enighed om en

aftale på kommercielt grundlag. De skal navnlig kunne sikre end-to-end-forbindelse ved at

pålægge virksomheder, der kontrollerer adgangen til slutbrugere, forholdsmæssige forpligtel-

ser. Kontrol over adgangsmuligheder kan inde bære ejerskab af eller kontrol over den fysiske

forbindelse til slutbrugeren (hvad enten det er på fast- eller mobilnettet) og/eller mulighed for

at ændre eller inddrage det eller de nationale numre, der er nødvendige for at oprette forbin-

delse til en slutbrugers nettermineringspunkt. Det vil f.eks. være aktuelt, hvis netudbydere

uden rimelig grund begrænser slutbrugernes muligheder for at tilslutte sig internetportaler og

-tjenester.

(7) Nationale love eller administrative forskrifter, der knytter betingelser og vilkår for netadgang

eller samtrafik sammen med aktiviteterne hos den part, der anmoder om samtrafik, herunder

specifikt omfanget af den pågældendes investeringer i netinfrastruktur, i stedet for at knytte

dem til de leverede samtrafik- eller adgangstjenester, kan resultere i konkurrencefordrejning,

hvilket er i strid med konkurrencelovgivningen.

(8) Netudbydere, der kontrollerer adgangen til deres egne kunder, gør dette ved hjælp af entydige

numre eller adresser i en offentliggjort nummer- eller adresseoversigt. Andre netudbydere

skal kunne aflevere trafik til disse kunder og har således brug for at kunne kobles sammen

enten direkte eller indirekte. De nuværende rettigheder og pligter til at forhandle om indgåelse

af samtrafikaftaler bør derfor opretholdes. Det vil også være hensigtsmæssigt at bevare de

forpligtelser, der tidligere er fastlagt i direktiv 95/47/EF, ifølge hvilket fuldt digitale kommu-

nikationsnet, der er åbne for offentligheden og benyttes til distribution af tv-tjenester, skal

kunne distribuere bredskærms-tv-tjenester og -programmer, således at brugerne kan modtage

disse programmer i det format, de sendes i.
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(9) Konkurrenceregler kan muligvis ikke i sig selv sikre den kulturelle mangfoldighed og medie-

pluralisme inden for digitalt fjernsyn. Direktiv 95/47/EF indeholdt den første rammelovgiv-

ning for den fremvoksende digital-tv-industri, og denne ramme bør bevares, navnlig hvad an-

går forpligtelsen til at tilbyde adgangsstyring på ensartede, rimelige og ikke-diskriminerende

vilkår for at sikre, at der er adgang til et bredt udbud af programmer og tjenester. Den tekno-

logiske og markedsmæssige udvikling nødvendiggør, at disse forpligtelser tages op til fornyet

overvejelse med jævne mellemrum, enten af en medlemsstat for så vidt angår dens nationale

marked eller af Kommissionen for så vidt angår Fællesskabet, for bl.a. at afgøre, om der er

grundlag for at udvide dem, så de også omfatter nye portaler, som f.eks. elektroniske pro-

gramoversigter (EPG) og programmeringsgrænseflader for applikationer (API), i det omfang,

det er nødvendigt for at sikre slutbrugernes adgang til bestemte digitale radio- og tv-transmis-

sionstjenester. Medlemsstaterne kan nærmere angive de digitale radio- og tv-transmissionstje-

nester, som slutbrugerne skal sikres adgang til ved hjælp af de love og administrative bestem-

melser, de skønner nødvendige.

(10) Medlemsstaterne kan også give deres nationale tilsynsmyndighed tilladelse til at revurdere

forpligtelserne i forbindelse med adgangsstyring af digitale radio- og tv-transmissionstjenester

for gennem en markedsanalyse at vurdere, om betingelserne for udbydere, som ikke har en

stærk markedsposition på det relevante marked, skal trækkes tilbage eller ændres. En sådan

tilbagetrækning eller ændring bør ikke få negative følger for slutbrugernes adgang til sådanne

tjenester eller for udsigterne til en reel konkurrence.
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(11) For at sikre sammenhængen med eksisterende ordninger og undgå huller i lovgivningen er det

nødvendigt at sikre, at de forpligtelser vedrørende netadgang og samtrafik, der er indeholdt i

artikel 4, 6, 7, 8, 11, 12 og 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/33/EF af 30. ju-

ni 1997 om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og inter-

operabilitet ved anvendelse af ONP-principperne1, de forpligtelser vedrørende særlige nettil-

slutninger, der er indeholdt i artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/10/EF af

26. februar 1998 om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligt-

ydelser på teleområdet under konkurrenceforhold2 og de forpligtelser vedrørende udbud af

transmissionskapacitet på faste kredsløb, der er fastlagt i Rådets direktiv 92/44/EF af 5. ju-

ni 1992 om etablering af ONP-vilkår for faste kredsløb3, i første omgang indarbejdes i det nye

regelsæt, men at de revurderes hurtigst muligt på baggrund af gældende markedsvilkår. En

sådan revurdering bør også omfatte de organisationer, der er omfattet af Europa-Parlamentets

og Rådets forordning EF/2887/2000 om ubundtet adgang til abonnentledninger4.

                                                
1 EFT L 199 af 26.7.97, s. 32. Ændret ved direktiv 98/61/EF (EFT L 268 af 3.10.1998, s. 37).
2 EFT L 101 af 1.4.1998, s. 24.
3 EFT L 165 af 19.6.1992, s. 27. Ændret ved Kommissionens beslutning nr. 98/80/EF

(EFT L 14 af 20.1.1998, s. 27).
4 EFT L 336 af 30.12.2000, s. 4.
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(12) Revurderingen bør foretages ud fra en økonomisk markedsanalyse baseret på de metoder, der

er fastlagt i konkurrencelovgivningen. Målet er at begrænse de sektorspecifikke forhåndsreg-

ler, efterhånden som konkurrencen spredes til hele markedet. Der tages imidlertid også højde

for i denne procedure, at der kan opstå nye flaskehalse som følge af den teknologiske udvik-

ling, hvilket kan skabe behov for ex ante regler, f.eks. inden for bredbåndsnet. Konkurrencen

vil ikke nødvendigvis udvikle sig lige hurtigt i alle markedssegmenter eller i alle medlems-

stater, og de nationale tilsynsmyndigheder skal kunne lempe forskriftsmæssige forpligtelser

på de markeder, hvor konkurrencen i sig selv medfører de ønskede resultater. For at sikre, at

markedsaktører, der befinder sig i samme situation, behandles ens i alle medlemsstater, skal

Kommissionen kunne sikre, at bestemmelserne i dette direktiv anvendes ensartet. De natio-

nale tilsynsmyndigheder og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen

af konkurrencelovgivningen, bør hvor det er relevant samordne deres indsats med henblik på

at sikre, at der anvendes det mest hensigtsmæssige middel. Fællesskabet og dets medlemssta-

ter har påtaget sig en række forpligtelser med hensyn til samtrafik mellem telenet i forbindelse

med WTO-aftalen om basistelekommunikation, og disse forpligtelser skal overholdes.
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(13) Der er i direktiv 97/33/EF fastlagt en række forpligtelser for virksomheder, der har en stærk

markedsposition, heriblandt krav om transparens, ikke-diskriminering, regnskabsmæssig op-

splitning, netadgang og priskontrol, herunder omkostningsbasering. Det bør fortsat være mu-

ligt at anvende disse forpligtelser, men de bør også for at undgå unødigt tunge regler opstilles

som en samling maksimumforpligtelser, der kan pålægges virksomhederne. Det kan undtagel-

sesvis for at opfylde internationale forpligtelser eller overholde Fællesskabets regler være

hensigtsmæssigt at indføre forpligtelser i forbindelse med netadgang eller samtrafik for samt-

lige markedsaktører, som det på nuværende tidspunkt er tilfældet med adgangsstyringssyste-

mer for digitale tv-tjenester.

(14) Indførelsen af en særlig forpligtelse for en virksomhed med stærk markedsposition kræver

ikke en supplerende markedsanalyse, men en begrundelse for, at den pågældende forpligtelse

er hensigtsmæssig og passende i forhold til det konstaterede problem.

(15) Transparente betingelser og vilkår for adgang og samtrafik, herunder priser, gør det lettere at

indgå aftaler, undgå uoverensstemmelser og styrke markedsaktørernes tillid til, at en tjeneste

ikke udbydes på diskriminerende vilkår. Åbne og transparente tekniske grænseflader kan være

særlig vigtige for at sikre interoperabilitet. Når en national tilsynsmyndighed pålægger for-

pligtelser med henblik på offentliggørelse af oplysninger, kan den også præcisere, hvordan

oplysningerne skal stilles til rådighed, f.eks. hvilken type publikation (papir og/eller elektro-

nisk), der skal være tale om, og om de skal være vederlagsfrie eller ej under hensyntagen til

oplysningernes art og formål.

(16) Princippet om ikke-diskriminering hindrer, at virksomheder med stærk markeds position for-

drejer konkurrencen, navnlig når der er tale om vertikalt integrerede virksomheder, der udby-

der tjenester til virksomheder, som de konkurrerer med på downstream markeder.
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(17) Regnskabsmæssig opsplitning gør det muligt at klarlægge interne prisoverførsler og giver de

nationale tilsynsmyndigheder mulighed for at kontrollere, om eventuelle krav om ikke-dis-

kriminering er opfyldt. Kommissionen har i den forbindelse fremsat henstilling 98/322/EF af

8. april 1998 om samtrafik på et liberaliseret telemarked (Del 2 − Opsplitning af regnskaber

og omkostningsberegning)1.

(18) Obligatorisk adgang til netinfrastruktur kan begrundes ud fra behovet for at styrke konkurren-

cen, men de nationale tilsynsmyndigheder er nødt til at afveje infrastrukturejernes ret til at

udnytte deres infrastrukturer til egne formål mod andre tjenesteudbyderes ret til at få adgang

til faciliteter, der er væsentlige for, at de kan udbyde konkurrerende tjenester. Hvis udbyderne

pålægges forpligtelser til at imødekomme rimelige anmodninger om adgang til og anvendelse

af netelementer og tilhørende faciliteter, bør disse anmodninger kun afslås på grundlag af ob-

jektive kriterier som f.eks. teknisk gennemførlighed eller behov for at bevare nettets integritet.

Når adgang afslås, kan den afviste part klage, jf. procedurerne for bilæggelse af tvister i arti-

kel 18 og 19 i rammedirektivet. En udbyder med forpligtelser til fri netadgang kan ikke for-

pligtes til at stille sådanne former for adgang til rådighed, som han ikke har mulighed for at

stille til rådighed. Kravet om fri adgang, som øger konkurrencen på kort sigt, bør ikke resul-

tere i, at konkurrenterne mister deres incitament til at investere i alternative faciliteter, der kan

styrke konkurrencen på længere sigt. Kommissionen har udsendt en meddelelse om anvendel-

sen af konkurrencereglerne på aftaler om adgang i telesektoren2, som omhandler disse spørgs-

mål. De nationale tilsynsmyndigheder kan pålægge udbyderen af og/eller de parter, der er

berettiget til fri netadgang, tekniske og driftsmæssige betingelser i overensstemmelse med

fællesskabsretten. Navnlig indførelsen af tekniske standarder bør være i overensstemmelse

                                                
1 EFT L 141 af 13.5.1998, s. 6.
2 EFT C 265 af 22.8.1998, s. 2.
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med direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og

forskrifter og regler for tjenester i informationssamfundet1.

(19) Det kan være nødvendigt at kontrollere priserne, såfremt en analyse af et bestemt marked vi-

ser, at konkurrencen er utilstrækkelig. Reguleringen kan være forholdsvis beskeden, som

f.eks. kravet om rimelige priser for udbydervalg, jf. direktiv 97/33/EF, eller betydeligt tun-

gere, som f.eks. kravet om, at priserne skal være omkostningsbaserede for at de kan doku-

menteres tilstrækkeligt, når konkurrencen ikke er stærk nok til at hindre overpriser. Navnlig

udbydere med en stærk markedsposition vil kunne presse priserne, således at forskellen mel-

lem deres detailpriser og de samtrafikpriser, der skal betales af konkurrenter, der udbyder lig-

nende detailtjenester, bliver for lille til at skabe bæredygtig konkurrence. Når en national til-

synsmyndighed beregner de omkostninger, der er forbundet med oprettelse af en tjeneste i

henhold til dette direktiv, bør der tillades en rimelig forrentning af den investerede kapital,

herunder passende omkostninger til arbejdskraft og bygning, idet der i fornødent omfang

foretages en tilpasning af kapitalens værdi, så den afspejler den løbende ansættelse af aktiver

og af driftens effektivitet. Den metode, der anvendes ved omkostningsdækningen, bør af-

hænge af situationen og tage hensyn til nødvendigheden af at fremme effektiviteten og skabe

holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne.

(20) Når en national tilsynsmyndighed pålægger forpligtelser til at indføre et omkostningsregn-

skabssystem med henblik på at støtte priskontrol, kan den selv foretage en årlig revision for at

sikre, at dette omkostningsregnskabssystem følges, hvis den råder over nødvendigt kvalifice-

ret personale, eller den kan kræve, at revisionen udføres af et andet kvalificeret organ, som er

uafhængigt af den pågældende udbyder.

                                                
1 EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved direktiv 98/48/EF (EFT L 217 af 5.8.1998,

s. 18).
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(21) Medlemsstaterne sikrer ved at informere herom, at markedsaktørerne og potentielle nye aktø-

rer på markedet har kendskab til deres rettigheder og pligter og ved, hvor de kan få nærmere

oplysninger herom. Når oplysningerne offentliggøres i den pågældende medlemsstats offi-

cielle tidende, kan de berørte parter i andre medlemsstater finde de oplysninger, de har brug

for.

(22) For at afgøre, om Fællesskabets regler anvendes korrekt, skal Kommissionen vide, hvilke

virksomheder der er udpeget som havende en stærk markedsposition, og hvilke forpligtelser

de nationale tilsynsmyndigheder har pålagt markedsaktørerne. Det er derfor nødvendigt, at

medlemsstaterne ud over at offentliggøre oplysningerne også sender dem til Kommissionen.

Når medlemsstaterne skal sende oplysninger til Kommissionen, kan dette ske i elektronisk

form under forudsætning af, at der fastsættes passende procedurer for autentifikation.

(23) Som følge af den hastige teknologiske og markedsmæssige udvikling vil det være hensigts-

mæssigt at tage gennemførelsen af dette direktiv op til fornyet overvejelse inden for tre år ef-

ter dets iværksættelsesdato for at undersøge, om det er lykkedes at virkeliggøre målsætnin-

gerne heri.

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

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere

vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen1.

(25) Målene for denne handling, nemlig at oprette et harmoniseret regelsæt til regulering af adgang

til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter, kan ikke i

tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang

og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foran-

staltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overens-

stemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over,

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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KAPITEL I

ANVENDELSESOMRÅDE, FORMÅL OG DEFINITIONER

Artikel 1

Anvendelsesområde og formål

1. Inden for rammerne af direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet) fastlægges der i nærværende

direktiv harmoniserede regler for, hvordan medlemsstaterne kan regulere adgang til og samtrafik

mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter. Formålet er med udgangspunkt i

principperne for det indre marked at opstille et regelsæt for forholdene mellem leverandører af net

og tjenester med henblik på at skabe holdbar konkurrence, interoperabilitet mellem elektroniske

kommunikationstjenester og fordele for forbrugerne.

2. Direktivet fastlægger rettigheder og pligter for udbydere og for virksomheder, der anmoder

om samtrafik og/eller adgang til deres net eller tilhørende faciliteter. Der opstilles målsætninger for

de nationale tilsynsmyndigheder med hensyn til adgang og samtrafik og fast sættes procedurer, der

sikrer, at de forpligtelser, der fastlægges af de nationale tilsynsmyndigheder, revurderes og om nød-

vendigt trækkes tilbage, så snart de tilsigtede mål er nået. Slutbrugernes adgang er ikke omfattet af

dette direktiv.
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Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i artikel 2 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet) finder anvendelse i dette direktiv.

I dette direktiv forstås endvidere ved:

a) "adgang": tilrådighedsstillelse af faciliteter og/eller tjenester for en anden virksomhed på nær-

mere fastsatte vilkår og på eksklusivt eller ikke-eksklusivt grundlag med henblik på udbud af

elektroniske kommunikationstjenester. Adgang omfatter bl.a. adgang til netelementer og til-

hørende faciliteter, der kan indebære tilslutning af udstyr, såvel kabel- som radiobaseret til-

slutning (dette omfatter navnlig adgang til abonnentledninger og de nødvendige faciliteter og

tjenester med henblik på tilvejebringelse af tjenester via abonnentledninger), adgang til fysisk

infrastruktur, herunder bygninger, kabelkanaler og master, adgang til relevante softwaresyste-

mer, herunder drifts-støttesystemer, adgang til nummerkonvertering eller systemer, der tilby-

der tilsvarende funktioner, adgang til fastnet og mobilnet, navnlig med henblik på roaming, og

adgang til adgangs-styringssystemer i forbindelse med digitale tv-tjenester og adgang til virtu-

elle nettjenester

b) "samtrafik": fysisk og logisk sammenkobling af offentlige kommunikationsnet, som bruges af

den samme eller af en anden virksomhed med henblik på at give en virksomheds brugere mu-

lighed for at kommunikere indbyrdes eller med en anden virksomheds brugere eller få adgang

til andre virksomheders tjenester. Tjenester kan udbydes af de berørte parter eller af andre

parter, som har adgang til nettet. Samtrafik er en særlig form for adgang, der etableres mellem

offentlige netudbydere
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c) "udbyder": en virksomhed, der udbyder eller har tilladelse til at udbyde et offentligt kommu-

nikationsnet eller en tilhørende facilitet

d) "tv-tjeneste i bredskærmsformat": en tv-tjeneste, der helt eller delvis består af programmer,

der produceres og redigeres med henblik på at blive vist i fuldt bredskærmsformat. 16:9-for-

matet er referenceformatet for bredskærms-tv-tjenester

e) "abonnentledninger": den fysiske ledning, der forbinder nettermineringspunktet hos en abon-

nent til en lokalcentrals hovedfordeler eller et tilsvarende punkt, i faste offentlige telefonnet.

KAPITEL II

GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 3

Generelle bestemmelser for adgang og samtrafik

1. Medlemsstaterne sikrer, at der ikke findes begrænsninger, som forhindrer virksomheder i

samme medlemsstat eller i forskellige medlemsstater i indbyrdes at forhandle sig frem til tekniske

og kommercielle aftaler om adgang og/eller samtrafik i overensstemmelse med EF-lovgivningen.

Den virksomhed, der anmoder om netadgang eller samtrafik, behøver ikke indhente tilladelse til at

drive virksomhed i den medlemsstat, hvor der anmodes om netadgang eller samtrafik, såfremt den

ikke udbyder tjenester og ikke driver et net i denne medlemsstat.
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2. Med forbehold af artikel 31 i direktiv om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse

med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)1 undlader medlems-

staterne at opretholde love eller administrative forskrifter, som kræver, at udbydere ved etablering

af adgang eller samtrafik skal tilbyde virksomheder forskellige vilkår og betingelser for tilsvarende

tjenester og/eller som opstiller forpligtelser, der ikke er forbundet med de tjenester i forbindelse

med adgang og samtrafik, der faktisk leveres, jf. betingelserne i bilaget til direktiv 2001/.../EF (til-

ladelsesdirektivet).

Artikel 4

Rettigheder og pligter for virksomheder

1. Udbydere af offentlige kommunikationsnet har ret og, hvis andre virksomheder med en tilsva-

rende tilladelse anmoder derom, også pligt til indbyrdes at forhandle sig frem til aftaler om samtra-

fik med henblik på at udbyde offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester, så det

sikres, at disse tjenester kan udbydes i hele Fællesskabet, og at der er interoperabilitet. Udbydere

skal tilbyde andre virksomheder adgang og samtrafik på vilkår og betingelser, der er i overensstem-

melse med de forpligtelser, som pålægges af de nationale tilsynsmyndigheder i medfør af artikel 5,

6, 7 og 8.

2. Offentlige elektroniske kommunikationsnet, der er etableret med henblik på fremføring af di-

gitale tv-tjenester, skal kunne anvendes til fremføring af tv-tjenester og -programmer i bredskærms-

format. Netudbydere, der modtager og videresender bredskærms-tv-tjenester og -programmer, skal

bevare dette bredskærmsformat.

                                                
1 Se side ... i dette EFT.
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3. Med forbehold af artikel 11 i direktiv 2001/.../EF (tilladelsesdirektivet) kræver medlemssta-

terne, at virksomheder, der får oplysninger fra en anden virksomhed før, under eller efter forhand-

lingerne om adgangs- eller samtrafikaftaler, udelukkende anvender disse oplysninger til det formål,

hvortil de er givet, og til enhver tid respekterer, at de oplysninger, der fremsendes eller opbevares,

skal behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til anden side, og

navnlig ikke til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkur-

rencemæssig fordel.

Artikel 5

De nationale tilsynsmyndigheders beføjelser og ansvar

i forbindelse med netadgang og samtrafik

1. De nationale tilsynsmyndigheder skal med henblik på at virkeliggøre målsætningerne i arti-

kel 7 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet) tilskynde til og, når det er hensigtsmæssigt, sørge for,

at der i henhold til bestemmelserne i dette direktiv etableres den fornødne adgang og samtrafik og

sikres interoperabilitet mellem tjenesterne, samt varetage deres ansvar med henblik på at fremme

effektiviteten og holdbar konkurrence samt skabe flest mulige fordele for slutbrugerne.

Med forbehold af de foranstaltninger, der kan træffes vedrørende virksomheder med stærk mar-

kedsposition i henhold til artikel 8, skal de nationale tilsynsmyndigheder navnlig:



10418/1/01 REV 1 KSH/lbp 17
DG C I   DA

a) i det omfang, det er nødvendigt for at sikre end-to-end-forbindelse, kunne indføre forpligtelser

for virksomheder, der kontrollerer adgangen til slutbrugere, herunder i begrundede tilfælde

pligt til sammenkoble deres net, hvis det ikke allerede er sket.

b) i det omfang, det er nødvendigt for at sikre slutbrugeres adgang til digitale radio- og tv-trans-

missionstjenester, der nærmere angives af medlemsstaten, kunne forpligte udbydere til at til-

byde adgang til de andre faciliteter, der er nævnt i del II i bilag I, på redelige, rimelige og

ikke-diskriminerende vilkår.

2. Når det pålægges en udbyder at tilbyde adgang i medfør af artikel 12, kan de nationale til

synsmyndigheder i overensstemmelse med fællesskabsretten fastsætte tekniske eller driftsmæssige

betingelser, som skal opfyldes af den, der udbyder og/eller er berettiget til sådan ad gang, når det er

nødvendigt for at sikre normal drift af nettet. Betingelser, der henviser til gennemførelsen af særlige

tekniske standarder eller specifikationer, skal overholde bestemmelserne i artikel 16 i direktiv

2001/   /EF (rammedirektivet).

3. Forpligtelser og betingelser, der indføres i overensstemmelse med stk. 1 og 2, skal være ob-

jektive, transparente, forholdsmæssige og ikke-diskriminerende og skal gennemføres efter procedu-

ren i artikel 6 i rammedirektivet.

4. Hvad angår adgang og samtrafik sørger medlemsstaterne for, at den nationale tilsynsmyndig-

hed kan gribe ind på eget initiativ, når det er begrundet, eller, såfremt virksomhederne ikke er nået

frem til en aftale, på foranledning af en af de implicerede parter for at sikre de politiske målsætnin-

ger i artikel 7 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet), jf. bestemmelserne i nærværende direktiv og

procedurerne i artikel 6, 18 og 19 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet).
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KAPITEL III

FORPLIGTELSER FOR UDBYDERESAMT MARKEDSVURDERINGSPROCEDURER

Artikel 6

Adgangsstyringssystemer og andre faciliteter

1. Medlemsstaterne sikrer, at betingelserne i del I i bilag I finder anvendelse på adgangsstyring

for digitale radio- og tv-tjenester, som udsendes til seere og lyttere i Fællesskabet, uanset transmis-

sionsform.

2. Bilag I kan ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 3, på baggrund af den markedsmæssige

og teknologiske udvikling.

3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaterne give deres nationale tilsynsmyndighed

tilladelse til, ved dette direktivs ikrafttrædelse og derefter med regelmæssige mellemrum, at revur-

dere de betingelser, der finder anvendelse i medfør af denne artikel, ved at foretage en markeds-

analyse efter proceduren i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet) for at fastsætte,

om de anvendte betingelser skal videreføres, ændres eller trækkes tilbage.
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Hvis den nationale tilsynsmyndighed på baggrund af denne markedsanalyse finder, at en eller flere

af udbydere ikke har en stærk markedsposition på det pågældende marked, kan den kun ændre eller

trække betingelserne tilbage for så vidt angår disse udbydere i overensstemmelse med artikel 6 i

direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet), for så vidt

a) sådanne ændringer eller tilbagetrækninger ikke vil have negative følger for slutbrugeres ad-

gang til radio- og tv-transmissioner, -kanaler og -tjenester som fastsat i artikel 31 i direktiv

2001/.../EF (forsyningspligtdirektivet)

b) sådanne ændringer eller tilbagetrækninger ikke vil have negative følger for mulighederne for

effektiv konkurrence på:

i) detailmarkederne for digital tv- og radiospredningstjenester og

ii) adgangsstyringssystemer og andre tilhørende faciliteter.

Parter, der berøres af, at forpligtelser ændres eller trækkes tilbage, skal underrettes herom i pas-

sende tid i forvejen.

4. Betingelser, der finder anvendelse i medfør af denne artikel, berører ikke medlemsstaternes

mulighed for at pålægge forpligtelser om, hvordan elektroniske programoversigter og lignende

oversigts- og navigationsfaciliteter skal udformes.
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Artikel 7

Revurdering af tidligere forpligtelser i forbindelse med adgang og samtrafik

1. Medlemsstaterne viderefører alle forpligtelser for virksomheder, der udbyder offentlige kom-

munikationsnet og/eller tjenester i forbindelse med netadgang og samtrafik, der var gældende inden

nærværende direktivs ikrafttræden i henhold til artikel 4, 6, 7, 8, 11, 12 og 14 i direktiv 97/33/EF,

artikel 16 i direktiv 98/10/EF og artikel 7 og 8 i direktiv 92/44/EF, indtil disse forpligtelser er blevet

revurderet og der er truffet afgørelse herom i henhold til stk. 3.

2. Kommissionen anfører, hvilke markeder der er omfattet af forpligtelserne i stk. 1, i den fore-

løbige henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder og beslutningen om udpegelse af pan-

europæiske markeder, der vedtages i henhold til artikel 14 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet).

3. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder umiddelbart efter iværksættelses-

datoen i artikel 18, stk. 1, andet afsnit, og herefter løbende foretager markedsanalyser efter procedu-

ren i artikel 15 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet) for at afgøre, om disse forpligtelser bør op-

retholdes, ændres eller trækkes tilbage. Parter, der berøres af, at forpligtelser ændres eller trækkes

tilbage, skal underrettes herom i passende tid i forvejen.
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Artikel 8

Fastlæggelse, ændring eller tilbagetrækning af forpligtelser

1. Medlemsstaterne sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder har beføjelse til at pålægge de

forpligtelser, der er beskrevet i artikel 9-13.

2. Såfremt det som resultat af en markedsanalyse, der er foretaget ifølge artikel 15 i direktiv

2001/.../EF (rammedirektivet), fastslås, at en udbyder har en stærk markedsposition på et bestemt

marked, pålægger de nationale tilsynsmyndigheder forpligtelserne i artikel 9-13 i nærværende di-

rektiv i fornødent omfang.

3. Med forbehold af

– bestemmelserne i artikel 5, stk. 1 og 2, og artikel 6

– bestemmelserne i artikel 11 og 12 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet), betingelse 7 i af-

deling B i bilaget til direktiv 2001/.../EF (tilladelsesdirektivet) som anvendt i medfør af arti-

kel 6, stk. 1, i dette direktiv, og i artikel 27, 28 og 30 i direktiv 2001/.../EF (forsyningspligtdi-

rektivet) samt de relevante bestemmelser i direktiv 2001/.../EF om behandling af personop-

lysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (data-

beskyttelsesdirektivet)1, der også indeholder forpligtelser for hvilke det ikke er fastslået, at de

har en stærk markedsposition, eller

– nødvendigheden af at overholde internationale forpligtelser

                                                
1 Se side ... i dette EFT.
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kan nationale tilsynsmyndigheder ikke pålægge udbydere, der ikke er blevet udpeget i henhold til

stk. 2, de forpligtelser, der er nævnt i artikel 9-13.

I særlige tilfælde, hvor en national tilsynsmyndighed påtænker at pålægge udbydere med en stærk

markedsposition forpligtelser i forbindelse med netadgang og samtrafik, der går videre end de for-

pligtelser, der er omhandlet i artikel 9-13 i nærværende direktiv, skal den fremsætte anmodning

herom over for Kommissionen. Kommissionen træffer i overensstemmelse med artikel 14, stk. 2,

afgørelse om, hvorvidt den nationale tilsynsmyndighed må træffe sådanne foranstaltninger eller ej.

4. Forpligtelser, der pålægges i henhold til denne artikel, skal tage udgangspunkt i det konkrete

problem, være forholdsmæssige og berettigede i lyset af de målsætninger, der er fastlagt i artikel 7 i

direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet). Sådanne forpligtelser kan kun pålægges efter høring i over-

ensstemmelse med artikel 6 i nævnte direktiv.

5. Med hensyn til stk. 3, første afsnit, tredje led, underretter de nationale tilsynsmyndigheder

Kommissionen efter procedurerne i artikel 6, stk. 2, 3 og 4, i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet)

om deres afgørelser om at pålægge eller ændre forpligtelser for markedsaktører eller trække dem

tilbage.
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Artikel 9

Forpligtelse vedrørende transparens

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i medfør af bestemmelserne i artikel 8 pålægge forplig-

telser vedrørende transparens i forbindelse med samtrafik og/eller adgang, og kræve, at udbydere

skal offentliggøre bestemte oplysninger, som f.eks. regnskabsoplysninger, tekniske specifikationer,

netkarakteristika, betingelser og vilkår for levering og anvendelse samt priser.

2. Såfremt en udbyder er underlagt forpligtelser vedrørende ikke-diskriminering, kan de natio-

nale tilsynsmyndigheder forlange, at udbyderen offentliggør et standardtilbud, der skal være til-

strækkelig ubundtet til at sikre, at virksomhederne ikke skal betale for faciliteter, som ikke er nød-

vendige for den ønskede tjeneste, og som indeholder en beskrivelse af de udbudte tjenester, opgjort

efter enkeltkomponenter alt efter markedssituationen, og de hertil knyttede vilkår og betingelser,

herunder priser. Den nationale tilsynsmyndighed skal bl.a. kunne forlange ændringer af standardud-

bud for at sikre overholdelse af forpligtelser, der er pålagt i henhold til dette direktiv.

3. De nationale tilsynsmyndigheder kan fastlægge, hvilke specifikke oplysninger der skal stilles

til rådighed, hvor detaljerede de skal være, og hvordan de skal offentliggøres.

4. Når en udbyder i henhold til artikel 12 har forpligtelser vedrørende ubundtet adgang til de

parsnoede metalliske ledninger til abonnentledninger, skal de nationale tilsynsmyndigheder uanset

stk. 3 sikre, at der offentliggøres et standardtilbud, der som mindstekrav indeholder de elementer,

der er fastsat i bilag II.
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5. Bilag II kan ændres efter proceduren i artikel 14, stk. 3, på baggrund af den markedsmæssige

og teknologiske udvikling.

Artikel 10

Forpligtelse vedrørende ikke-diskriminering

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i medfør af bestemmelserne i artikel 8 pålægge forplig-

telser vedrørende ikke-diskriminering i forbindelse med samtrafik og/eller adgang.

2. Forpligtelsen vedrørende ikke-diskriminering skal navnlig sikre, at de pågældende udbydere

under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende

vilkår, og at de udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme

kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes af dem selv, deres datterselskaber eller partnere.

Artikel 11

Forpligtelse vedrørende regnskabsmæssig opsplitning

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i medfør af bestemmelserne i artikel 8 pålægge forplig-

telser vedrørende særskilte regnskaber for bestemte aktiviteter i forbindelse med samtrafik og/eller

adgang.
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De nationale tilsynsmyndigheder kan navnlig kræve, at vertikalt integrerede virksomheder sørger

for transparens mht. deres engrospriser og interne afregningspriser, bl.a. for at sikre, at de overhol-

der reglerne, hvis der stilles krav om ikke-diskriminering i henhold til artikel 10, eller om nødven-

digt for at undgå uretmæssig krydssubsidiering. De nationale tilsynsmyndigheder kan specificere,

hvilket format og hvilken regnskabsmetode der skal anvendes.

2. Med forbehold af artikel 5 i direktiv 2001/.../EF (rammedirektivet) og for at kunne kontrol-

lere, om forpligtelserne vedrørende transparens og ikke-diskrimination er overholdt, skal de natio-

nale tilsynsmyndigheder kunne kræve, at regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om indtægter

modtaget fra tredjemand, stilles til rådighed, såfremt der anmodes herom. De nationale tilsynsmyn-

digheder kan under hensyn til national lovgivning og Fællesskabets bestemmelser om fortrolighol-

delse af forretningshemmeligheder offentliggøre oplysninger, der kan medvirke til virkeliggørelsen

af et åbent og konkurrencebaseret marked.

Artikel 12

Forpligtelser vedrørende adgang til og anvendelse af specifikke netfaciliteter

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i medfør af bestemmelserne i artikel 8 pålægge udby-

dere forpligtelser til at efterkomme rimelige anmodninger om adgang til og anvendelse af speci-

fikke netelementer og tilhørende faciliteter, bl.a. i tilfælde hvor den nationale tilsynsmyndighed er

af den opfattelse, at nægtelse af adgang eller urimelige vilkår og betingelser med tilsvarende virk-

ning vil kunne hindre, at der skabes et holdbart konkurrencebaseret marked i detailleddet, eller være

i modstrid med slutbrugernes interesser.
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Udbyderne kan bl.a. pålægges pligt til:

a) at give tredjemand adgang til specifikke netelementer og/eller faciliteter, herunder ubundtet

adgang til abonnentledninger

b) at forhandle i god tro med virksomheder, der ansøger om adgang

c) at opretholde adgang til faciliteter, som der tidligere er givet adgang til

d) at tilbyde bestemte tjenester på engrosbasis til tredjeparters videresalg

e) at tilbyde fri adgang til tekniske grænseflader, protokoller eller andre nøgleteknologier, der er

afgørende for tjenesternes eller virtuelle nettjenesters interoperabilitet

f) at tilbyde samhusning eller andre former for fælles brug af faciliteter, herunder fælles brug af

kabelkanaler, bygninger eller master

g) at udbyde bestemte tjenester, der er nødvendige for at sikre interoperabilitet mellem end-to-

end-tjenester til slutbrugere, herunder faciliteter til intelligente nettjenester eller roaming på

mobile net

h) at tilbyde adgang til driftsstøttesystemer eller lignende softwaresystemer, der er nødvendige

for at skabe reelle konkurrenceforhold på tjenesteområdet

i) at sammenkoble net eller netfaciliteter.



10418/1/01 REV 1 KSH/lbp 27
DG C I   DA

De nationale tilsynsmyndigheder kan i tilknytning til de nævnte forpligtelser stille krav om redelig-

hed, rimelighed og rettidighed.

2. Når de nationale myndigheder overvejer, om de skal pålægge forpligtelserne i stk. 1 og især,

når de vurderer, om sådanne forpligtelser er i overensstemmelse med de målsætninger, der er fastsat

i artikel 7 i direktiv 2001/  /EF (rammedirektivet) skal de navnlig tage hensyn til nedenstående fak-

torer:

a) om det i lyset af den igangværende markedsudvikling er teknisk og økonomisk levedygtigt at

bruge eller installere konkurrerende faciliteter under hensyntagen til karakteren og typen af de

involverede samtrafik- og adgangsordninger

b) om det er praktisk muligt at tilbyde den foreslåede adgang i betragtning af den forhåndenvæ-

rende kapacitet

c) hvor store startinvesteringer ejeren af faciliteten skal foretage set i forhold til de risici, der er

forbundet hermed

d) behovet for at sikre den frie konkurrence på længere sigt

e) i givet fald relevante intellektuelle ejendomsrettigheder

f) udbuddet af paneuropæiske tjenester.
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Artikel 13

Forpligtelser vedrørende priskontrol og omkostningsregnskaber

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan i medfør af bestemmelserne i artikel 8 pålægge forplig-

telser vedrørende omkostningsdækning og priskontrol, herunder forpligtelser vedrørende omkost-

ningsbaserede priser og udarbejdelse af omkostningsregnskabssystemer i forbindelse med udbud af

bestemte former for samtrafik og/eller adgang, såfremt en markedsanalyse viser, at den pågældende

udbyder som følge af en utilstrækkelig konkurrence vil kunne opretholde sine priser på et unaturligt

højt niveau eller opretholde en prisklemme til skade for slutbrugerne. De nationale tilsynsmyndig-

heder skal tage hensyn til udbyderens investeringer og lade udbyderen få en rimelig forrentning af

den relevante investerede kapital under hensyn til de risici, der er forbundet hermed.

2. De nationale tilsynsmyndigheder sikrer, at alle mekanismer til omkostningsdækning eller

metoder, der kan anvendes til fastlæggelse af priser, sigter mod at fremme effektiviteten og skabe

holdbar konkurrence og øgede fordele for forbrugerne. I den forbindelse kan de nationale tilsyns-

myndigheder også tage hensyn til de priser, der kan opnås på tilsvarende markeder med konkur-

rence.

3. Har en udbyder pligt til sikre, at priserne er omkostningsbaserede, er det udbyderen selv, der

skal bevise, at taksterne er baseret på omkostningerne inklusiv en rimelig forrentning af investerin-

gerne. Til fastlæggelse af omkostningerne i forbindelse med et effektivt udbud af ydelser kan de

nationale tilsynsmyndigheder foretage en omkostningsberegning, der er uafhængig af virksomhe-

dens omkostningsberegning. De nationale tilsynsmyndigheder kan anmode en udbyder om at

fremlægge fuld dokumentation for priserne og om nødvendigt kræve, at priserne tilpasses.
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4. De nationale tilsynsmyndigheder sørger for, at der, hvis der stilles krav om anvendelse af et

omkostningsregnskabssystem til støtte for priskontrollen, stilles en beskrivelse af omkostningsregn-

skabssystemet, der som minimum viser de hovedkategorier, omkostningerne er samlet i, og hvordan

omkostningerne er fordelt, til rådighed for offentligheden. Det kontrolleres af en kompetent uafhæn-

gig instans, at omkostningsregnskabet er udfærdiget efter det pågældende omkostningsregnskabs-

system. En gang om året offentliggøres der en overensstemmelseserklæring.

KAPITEL IV

PROCEDUREMÆSSIGE BESTEMMELSER

Artikel 14

Udvalg

1. Kommissionen bistås af det kommunikationsudvalg, der er nedsat ved artikel 20 i direktiv

2001/   /EF (rammedirektivet).

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

artikel 8.

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

artikel 8.

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

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Artikel 15

Offentliggørelse af og adgang til oplysninger

1. Medlemsstaterne sikrer, at der offentliggøres oplysninger om de særlige forpligtelser, der på-

lægges virksomhederne i henhold til dette direktiv, med angivelse af det specifikke produkt/den

specifikke tjeneste og de geografiske markeder. De sikrer, at ajourførte oplysninger for så vidt det

ikke drejer sig om fortrolige oplysninger, især forretningshemmeligheder, gøres offentligt tilgænge-

lige på en måde, der sikrer, at alle interesserede parter har let adgang til disse oplysninger.

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen en kopi af de oplysninger, der offentliggøres. Kom-

missionen stiller oplysningerne til rådighed i lettilgængelig form og videregiver dem til Kommuni-

kationsudvalget, når det er relevant.

Artikel 16

Underretning

1. Medlemsstaterne underretter senest på iværksættelsesdatoen i artikel 18, stk. 1, andet afsnit,

Kommissionen om, hvilke nationale tilsynsmyndigheder der skal varetage de opgaver, der er fast-

lagt i dette direktiv.

2. De nationale tilsynsmyndigheder underretter Kommissionen om, hvilke udbydere der i hen-

hold til dette direktiv anses for at have en stærk markedsposition, og hvilke forpligtelser de pålæg-

ges i medfør af direktivet. Enhver ændring, der har betydning for de forpligtelser, der pålægges

virksomheder, eller hvilke virksomheder, der er omfattet af dette direktivs bestemmelser, skal straks

meddeles Kommissionen.
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Artikel 17

Revisionsprocedurer

Kommissionen undersøger regelmæssigt, hvorledes dette direktiv fungerer, og aflægger rapport til

Europa-Parlamentet og Rådet herom, første gang senest tre år efter iværksættelsesdatoen. Med hen-

blik herpå kan Kommissionen anmode medlemsstaterne, jf. artikel 18, stk. 1, andet afsnit, om op-

lysninger , som stilles til rådighed uden unødig forsinkelse.

Artikel 18

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 ...**.

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 henvisningen

fastsættes af medlemsstaterne.

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

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

                                                
* 15 måneder efter direktivets ikrafttræden.
** Den første dag, der følger efter udløbet af perioden på 15 måneder.
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Artikel 19

Ikrafttræden

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

Artikel 20

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

BETINGELSER FOR ADGANG TIL DIGITALE TV-TJENESTER,
DER SENDES TIL SEERE I FÆLLESSKABET

Del I − Betingelser for anvendelse af adgangsstyringssystemer i overensstemmelse med artikel 6,
stk. 1

I forbindelse med adgangsstyring for digitale tv- og radiotjenester, som udsendes til seere og lyttere
i Fællesskabet, skal medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 6 sikre, at følgende betingel-
ser finder anvendelse uanset transmissionsform:

a) adgangsstyringssystemer, som anvendes på Fællesskabets marked, skal teknisk give mulighed
for omkostningseffektiv adgangsstyring, således at netudbydere på lokalt eller regionalt plan
har fuld kontrol over de tjenester, som anvender sådanne adgangsstyringssystemer,

b) alle udbydere af adgangsstyringstjenester, der tilbyder adgang til digitale tv- og radiotjenester,
og hvis adgangsstyringstjenester fjernsynsforetagenderne er afhængige af for at nå ud til en
gruppe potentielle seere eller lyttere, skal uanset transmissionsform:

– på redelige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår og i overensstemmelse med Fæl-
lesskabets konkurrencelovgivning tilbyde alle tv-foretagender tekniske tjenesteydelser,
der gør det muligt for seere eller lyttere at modtage tv-foretagendernes digital-tv-trans-
missioner ved hjælp af dekodere, der administreres af udbyderne, og overholde Fælles-
skabets konkurrencelovgivning

– føre særskilte regnskaber for deres aktiviteter som udbydere af adgangsstyring,

c) når indehavere af den industrielle ejendomsret til adgangsstyringsprodukter og –systemer gi-
ver licens til fabrikanter af forbrugsudstyr, skal det ske på redelige, rimelige og ikke-diskrimi-
nerende vilkår. Når der gives licens, hvor der skal tages hensyn til tekniske og handelsmæs-
sige faktorer, kan rettighedshaverne ikke opstille betingelser, der forbyder eller på anden
måde forhindrer, at selve produktet udstyres med:

– enten en standardiseret grænseflade, der giver mulighed for forbindelse med flere andre
adgangsstyringssystemer

– eller særligt udstyr til et andet adgangsstyringssystem, forudsat at licensmodtageren op-
fylder de relevante rimelige bestemmelser, som for dennes vedkommende garanterer
sikkerheden for de transaktioner, der udføres af udbyderne af adgangsstyring.
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Del II − Andre faciliteter, som kan underlægges betingelser i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b.

a) Adgang til programmeringsgrænseflader for applikationer (API)

b) Adgang til elektroniske programoversigter (EPG).

________________________
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BILAG II

MINIMUMSLISTE OVER ELEMENTER, DER SKAL INDGÅ I DE STANDARDTILBUD
OM UBUNDTET ADGANG TIL PARSNOEDE METALLISKE LEDNINGER TIL

ABONNENTLEDNINGER, SOM NOTIFICEREDE UDBYDERE SKAL OFFENTLIGGØRE

I dette bilag anvendes følgende definitioner:

a) "abonnentledningsafsnit": et afsnit af en abonnentledning, der forbinder netterminerings-
punktet hos abonnenten med et krydsfelt eller nærmere angivet mellemliggende koblings-
punkt, i faste offentlige telefonnet

b) "ubundtet adgang til abonnentledninger": både fuld ubundtet adgang til abonnentledninger og
delt adgang til abonnentledninger; det indebærer ikke nogen ændring af ejerskabet til abon-
nentledningerne

c) "fuld ubundtet adgang til abonnentledninger": den adgangsberettigedes adgang til den notifi-
cerede udbyders abonnentledninger eller abonnentledningsafsnit, hvorved førstnævnte får rå-
dighed over de parsnoede metalliske ledningers fulde frekvensspektrum

d) "delt adgang til abonnentledninger": den adgangsberettigedes adgang til ikke-talefrekvens-
båndspektret på den notificerede udbyders parsnoede metalabonnentledninger eller -abon-
nentledningsafsnit. Den notificerede udbyder fortsætter med at levere basistelefonitjenester til
offentligheden via abonnentledningerne

A. Vilkårene for ubundtet adgang til abonnentledninger

1. De netelementer, der gives adgang til, omfattende navnlig følgende elementer:

a) adgang til abonnentledninger,

b) adgang til ikke-talefrekvensspektret på abonnentledningerne ved delt adgang til
abonnentledningerne.
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2. Information om fysiske adgangsfaciliteters placering1, disponible abonnentledninger i
nærmere bestemte dele af accessnettet.

3. Tekniske vilkår for adgang til og anvendelse af abonnentledninger, herunder de tekniske
specifikationer for de parsnoede metalliske ledninger.

4. Procedurer for bestilling og tilrådighedsstillelse, brugsrestriktioner.

B. Samhusningstjenester

1. Oplysning om den notificerede udbyders relevante lokaliteter1.

2. Samhusningsvalgmuligheder på de lokaliteter, der er nævnt under punkt 1, herunder fy-
sisk samhusning samt eventuelt fjernsamhusning og virtuel samhusning.

3. Udstyrets specifikationer: Eventuelle begrænsninger for, hvilket udstyr der kan samhu-
ses.

4. Sikkerhedsaspekter: De sikkerhedsforanstaltninger, notificerede udbydere har truffet på
samhusningsstederne.

5. Adgangsvilkår for de konkurrerende udbyderes ansatte.

6. Sikkerhedsnormer.

7. Regler for allokering af plads, hvor samhusningsarealet er begrænset.

8. Vilkår for de adgangsberettigedes adgang til at inspicere de steder, hvor der er fysisk
samhusningsmulighed, og steder, hvor samhusning er blevet nægtet under henvisning til
manglende kapacitet.

C. Informationssystemer

Vilkår for adgang til den notificerede udbyders driftsupportsystemer, informationssystemer
eller databaser til forhåndsbestilling, levering, bestilling, vedligeholdelses- og reparationsbe-
stilling samt fakturering.

                                                
1 Af hensyn til den offentlige sikkerhed kan adgangen til disse oplysninger begrænses til kun at

omfatte de berørte parter.
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D. Leveringsvilkår

1. Frister for svar på anmodninger om tilrådighedsstillelse af tjenesteydelser og faciliteter;
aftaler om serviceniveau, fejlretning, procedurer for tilbagevenden til normal drift og
servicekvalitetsparametre.

2. Standardkontraktbetingelser, herunder om nødvendigt kompensation for manglende
overholdelse af tidsfrister.

3. Priser eller prisformler for hver enkelt af ovennævnte karakteristika, funktioner og faci-
liteter.

________________________
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FÆLLES HOLDNING
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 17. september 2001 med henblik på vedtagelse

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og samtrafik mellem
elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter ("adgangsdirektivet")

RÅDETS BEGRUNDELSE
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I. INDLEDNING

1. Kommissionen forelagde den 29.-31. august 2000 en pakke med forslag til rammebe-

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

tion og dertil knyttede tjenester. Nærværende dokument omhandler et af de centrale

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

om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende

faciliteter, kendt som "adgangsdirektivet".

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

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

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

3. Rådet vedtog den 17. september 2001 sin fælles holdning i overensstemmelse 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. Forslaget til direktiv om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikations-

net og tilhørende faciliteter tager sigte på at privilegere kommercielle forhandlinger

mellem parterne om adgangs- og samtrafik ved at opstille klare rammer for, hvornår

indgreb fra den nationale tilsynsmyndigheds side er nødvendige, f.eks. for at korrigere

eventuelle forvridninger af markedet.

III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

A. Generelle bemærkninger

Rådet støtter de principper og mål, Kommissionen har foreslået. Det har dog ved udar-

bejdelsen af sin fælles holdning foretaget en række ændringer både i det foreslåede di-

rektivs substans og i dets ordlyd.

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

Parlamentets udtalelse navnlig ønsket

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

− at give bedre garantier til brugerne med hensyn til mulighed for punkt-til-punkt

forbindelse

− at skabe større fleksibilitet hvad angår den fremtidige udvikling af forpligtelser

med hensyn til adgang til digitalt tv.
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B. Særlige bemærkninger

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

a) Sammenkoblingspligt (artikel 5, stk. 1, litra a))

Teksten til den fælles holdning giver i den nye artikel 5, stk. 1, litra a), de

nationale tilsynsmyndigheder en specifik beføjelse til at indføre en for-

pligtelse for virksomheder, der kontrollerer adgangen til slutbrugere, til at

sammenkoble deres net. Dette supplerer muligheden i henhold til artikel 12

for at pålægge operatører med en stærk markedsposition sådanne forplig-

telser. Hensigten med denne ændring er at give en mere sikker garanti for

punkt-til-punkt forbindelsesmuligheden.

b) Forpligtelser til adgangsstyring (artikel 5, stk. 1, litra b), artikel 6, og

bilag I)

Ifølge Kommissionens forslag skal de grundlæggende forpligtelser i direktiv

95/47/EF om tv-standarder, der gælder for alle operatører, blot overføres til

nærværende direktivs artikel 6 og bilag I. Et yderligere element er mulig-

heden for fremover at udvide disse krav under hensyn til den tekniske

udvikling via en komitologiprocedure med henblik på at medtage andre

faciliteter (programmeringsgrænseflader for applikationer og elektroniske

programoversigter - API og EPG).

Rådet finder generelt, at Kommissionens tilgang på dette område er alt for

usmidig. Det har derfor indsat en ny litra b) i artikel 5, stk. 1, for at give

medlemsstaterne mulighed for straks fra begyndelsen at medtage krav om

andre faciliteter (API og EPG).

Desuden giver artikel 6, stk. 4, i den fælles holdning mulighed for at "afvik-

le" bestemmelsen om adgangsstyringssystemer, efterhånden som marke-

derne bliver mere konkurrenceprægede, forudsat adgangen til nærmere

angivne "must carry"-programmer kan bibeholdes.
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c) Visse begrænsninger for offentlige net (artikel 1, stk. 1, og artikel 4)

Rådet har valgt at bibeholde det brede anvendelsesområde for dette direktiv

(der dækker både offentlige og private net) som foreslået af Kommissionen,

men det har dog ændret visse specifikke bestemmelser som f.eks. artikel 4,

stk. 1 og 2, for at præcisere, at de kun finder anvendelse på offentlige net.

d) Overførsel af specifikke forpligtelser vedrørende ubundtet adgang til abon-

nementledninger (artikel 9, artikel 12 og bilag II)

Rådet har under hensyn til Europa-Parlamentets udtalelse tilføjet en række

detaljerede bestemmelser med henblik på at overføre de forpligtelser, der er

fastsat i den nyligt vedtagne forordning om ubundtet adgang til abonne-

mentledninger, til de nye rammer.

2. Rådets holdning til Europa-Parlamentets ændringer

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

Rådet har helt, delvist eller i princippet accepteret ændring 1, 6, 7, 9, 12, 16,

19, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 og 48. 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.



10418/1/01 REV 1 ADD 1 ns/ES/aa 6
DG C I   DA

b) Ændringer, der ikke er indarbejdet i den fælles holdning

Rådet har ikke indarbejdet ændring 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 22, 25, 27, 35,

39, 40, 50 og 51 og har således fulgt Kommissionens udtalelse.

Rådet har ikke indarbejdet ændring 8, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 31 og 32, hvil-

ket er sket ud fra følgende betragtninger:

– Ændring 8 (artikel 2, litra b) - definitionen af "samtrafik")

Affattelsen i Kommissionens forslag synes at være juridisk klarere.

– Ændring 15 (artikel 4 - sanktioner for brud på fortroligheden)

Rådet har foretrukket at give medlemsstaterne en vis skønsbeføjelse

med hensyn til dette spørgsmål.

– Ændring 17 (privilegering af handelsaftaler)

Rådet er indforstået med princippet, men finder, at en sådan "forkla-

rende tekst" af formelle grunde mere hører hjemme i betragtningerne

(se betragtning nr. 4).

– Ændring 18 (krav om at trække forpligtelser tilbage, hvis der er fri

konkurrence på markederne).

Dette emne er allerede dækket af artikel 14a (nu 15) i ramme-

direktivet, og en gentagelse her kunne skabe juridisk usikkerhed hvad

angår de undtagelser i almenhedens interesse (hvor alle operatører

pålægges forpligtelser), der er nævnt i artikel 8, stk. 2, i Rådets tekst.

– Ændring 21 (adgangsstyring og andre faciliteter)

Rådet har ladet artikel 6, stk. 2, udgå, da stk. 3, der er mere generelt

formuleret, under alle omstændigheder giver mulighed for at foretage

ændringer i bilag I via komitologiproceduren.
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– Ændring 28 (artikel 8, stk. 2)

Den mere systematiske og udtømmende tekst i artikel 8, stk. 2, i den

fælles holdning er at foretrække.

– Ændring 30 (artikel 8, stk. 3)

Ændringen anses for unødvendig, da artikel 6 i rammedirektivet (som

teksten henviser til) allerede indeholder en del af de foreslåede æn-

dringer.

– Ændring 31 (frist i forbindelse med ophævelse af forpligtelser)

Spørgsmålet vedrørende frist anses for allerede at være dækket af

artikel 7, stk. 3, i dette direktiv og artikel 14a (nu 15) i ramme-

direktivet.

– Ændring 32 (tilføjelse af et nyt stykke i artikel 8)

Det menes at ville skade den juridiske sikkerhed, hvis der her indføres

yderligere kriterier for, hvornår de nationale tilsynsmyndigheder kan

gribe ind; spørgsmålet kan bedre behandles i artikel 7, 13, 14 og 14a

(nu 15) i rammedirektivet.

________________________
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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 adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og

tilhørende faciliteter

1. BAGGRUND

Kommissionen færdiggjorde sit direktivforslag KOM(2000) 384 endelig udgave - 2000/0186
(COD) den 12. juli 20001.

Forslaget blev sendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og
Regionsudvalget den 25. august 2000.

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 fremsatte Europa-Parlamentet ifølge proceduren med fælles
beslutningstagning sin udtalelse og vedtog en lovgivningsmæssig beslutning, hvor det
godkendte Kommissionens forslag med de i beslutningen anførte ændringsforslag og
anmodede Kommissionen om at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed3.

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 eller delvis.

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

I denne meddelelse fremsætter Kommissionen i overensstemmelse med EF-traktatens
artikel 251 sin udtalelse om Rådets fælles holdning.

                                                
1 EFT C 365 af 19.12.2000, s.215.
2 EFT C 123 af 25.4.2001, s.50.
3 EFT C
4 EFT C
5 EFT C
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2. MÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG

Kommissionens forslag indgår i den nye lovpakke om elektroniske kommunikationsnet og
-tjenester med harmoniserede regler for, hvordan medlemsstaterne regulerer markedet for
leverandører af kommunikationsnet og -tjenester inden for EU.

Direktivet indeholder grundlæggende regler, som er teknologisk neutrale, men som kan
anvendes på specifikke produkter eller tjenester i bestemte geografiske områder for at løse
konkrete markedsmæssige problemer mellem netadgangs- og samtrafikudbydere. Det
omfatter bl.a. adgang til fast- og mobilnet og adgang til digital radio/tv-spredning, herunder
adgang til systemer med adgangsstyring og dertil hørende faciliteter som f.eks. elektroniske
programoversigter (EPG) og programmeringsgrænseflader for applikationer (API). Direktivet
forbedrer markedsaktørernes retssikkerhed ved at opstille klare kriterier for deres rettigheder
og forpligtelser (artikel 3 og 4) og for myndighedernes indgriben (artikel 5). Det fastlægger
klare begrænsninger for, hvilke forpligtelser i forbindelse med netadgang og samtrafik der
kan fastlægges i forskellige sammenhænge, men er samtidig også så fleksibelt, at det giver
tilsynsmyndighederne mulighed for at håndtere nye markedsmæssige problemer, der hindrer
den frie konkurrence, med den fornødne effektivitet (artikel 6-13).

3. BEMÆRKNINGER TIL RÅDETS FÆLLES HOLDNING

3.1. Sammenfatning af Kommissionens holdning

Kommissionen er godt tilfreds med den fælles holdning, som rummer mange af de
ændringsforslag, som Europa-Parlamentet stillede ved førstebehandlingen (og som
Kommissionen accepterede i sit ændrede forslag). Rådets fælles holdning ligger tæt op ad
Kommissionens ændrede forslag, både med hensyn til struktur og indhold. Mange af de
ændringsforslag, som Europa-Parlamentet vedtog, og som Kommissionen accepterede i sit
ændrede forslag, har Rådet afpudset og bevaret i sin fælles holdning; det gælder bl.a.
ændringsforslag, der forbedrer tekniske forskrifter og præciserer virksomhedernes juridiske
rettigheder og forpligtelser i forbindelse med netadgang og samtrafik, og forslag med mere
detaljerede kriterier for, hvornår et regulerende indgreb udløses.

Den fælles holdning udgør et afbalanceret kompromis i forhold til de vigtigste af de ønsker,
som Europa-Parlamentet har fremsat og Kommissionen accepteret, med mere detaljerede
bestemmelser og mere smidige løsninger end i det ændrede forslag. Derfor kan
Kommissionen fuldt ud tilslutte sig Rådets fælles holdning med alle de ændringer, der er
foretaget i forhold til Kommissionens ændrede forslag, og Kommissionen går ind for hurtig
vedtagelse af direktivet, som er en vigtig komponent i det nye regelsæt for elektroniske
kommunikationsnet og -tjenester i EU.

3.2. Ændringsforslag vedtaget af Europa-Parlamentet ved førstebehandlingen

3.2.1. Europa-Parlamentets ændringsforslag

Ved førstebehandlingen vedtog Europa-Parlamentet 47 ændringsforslag til Kommissionens
oprindelige forslag. Europa-Parlamentets udtalelse havde til følge, at Kommissionen ændrede
sit forslag på en lang række væsentlige punkter.

I det ændrede forslag indarbejdede Kommissionen 31 af Europa-Parlamentets 47
ændringsforslag helt, delvis eller i princippet, nemlig ændringsforslag nr. 1, 6, 7, 8, 9, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47 og 48.
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3.2.2. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, og
som helt, delvis eller indholdsmæssigt indgår i den fælles holdning

Følgende ændringsforslag, som Kommissionen havde tilsluttet sig i sit ændrede forslag, har
også Rådet helt, delvis eller principielt taget med i sin fælles holdning, nemlig
ændringsforslag nr. 1, 6, 7, 9, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 41, 42-43, 44, 45, 47
og 48.

Nogle af disse ændringsforslag har kun undergået minimale eller stedvise justeringer, mens
andre er omskrevet betydeligt, om end det bagvedliggende mål med Europa-Parlamentets
revisioner er fastholdt. Der er gjort rede for indholdsmæssige ændringer nedenfor.

3.2.3. Ændringsforslag fra Europa-Parlamentet, som Kommissionen har accepteret, men
som ikke indgår i den fælles holdning

Følgende ændringsforslag havde Kommissionen tilsluttet sig helt, delvis eller principielt i sit
ændrede forslag, men Rådet har dem ikke med i sin fælles holdning, nemlig ændringsforslag
nr. 8, 15, 17, 18, 21, 28, 30, 31 og 32.

Et sted i ændringsforslag nr. 17 om artikel 5, der omhandler de nationale tilsynsmyndigheders
beføjelser og ansvar, ønsker Europa-Parlamentet knæsat det princip, at det "på et
konkurrencepræget marked principielt bør overlades til de pågældende virksomheder at indgå
handelsaftaler om samtrafik mellem og adgang til de forskellige net". Dette accepterede
Kommissionen i sit ændrede forslag. Skønt Rådet havde givet udtryk for generel støtte til
dette princip, besluttede det alligevel ikke at indsætte det i artiklen, da det mentes at kunne
give anledning til juridisk usikkerhed omkring de nationale tilsynsmyndigheders brug af
andre skønsbeføjelser til at pålægge virksomheder andre forpligtelser vedrørende netadgang
eller samtrafik, som går ud over deres gensidige kommercielle interesser (f.eks.
tjenestekvalitet og -integritet og samhusningspligt af hensyn til miljøet). Rådet har i stedet
indsat princippet om indgåelse af handelsaftaler om netadgang og samtrafik i betragtning 5.

Hvad angår ændringsforslag nr. 8 om en teknisk ændring af definitionen af samtrafik i
artikel 2, litra b, har Rådet foretrukket at bibeholde formuleringen i Kommissionens
oprindelige forslag, da den skulle være juridisk mere tydelig.

Med ændringsforslag nr. 15 i artikel 4, stk. 3, ønsker Europa-Parlamentet at give de nationale
tilsynsmyndigheder beføjelse til at pålægge sanktioner for overtrædelse af påbuddet om
fortrolig behandling af oplysninger, der modtages under eller efter virksomhedernes
forhandlinger om netadgang eller samtrafik. Dette accepterede Kommissionen i sit ændrede
forslag. Rådet fandt imidlertid, at medlemsstaterne selv må træffe beslutning om sanktioner i
tilfælde af brud på fortroligheden.

I ændringsforslag nr. 18, der også vedrører artikel 5, kræver Europa-Parlamentet, at de
nationale tilsynsmyndigheder skal trække alle forudgående forpligtelser, der er pålagt
operatørerne på et bestemt marked, tilbage, hvis der er reel konkurrence på dette marked.
Dette accepterede Kommissionen i sit ændrede forslag. Rådet er grundlæggende enig i dette
krav, som generelt burde blive følgen af den markedsanalyse, der omtales i artikel 8
vedrørende ophævelse af forpligtelser. Rådet konstaterede imidlertid også, at ændringen
kunne medføre juridisk usikkerhed med hensyn til andre særforanstaltninger, som den
nationale tilsynsmyndighed kan træffe over for operatører uden for
markedsanalyseproceduren, hvis omstændighederne berettiger hertil og det er i brugernes
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generelle interesse, f.eks. for at sikre tjenesternes interoperabilitet og pålidelighed som
omhandlet i de nye bestemmelser i artikel 5, stk. 1 og 2, i Rådets fælles holdning.

Kommissionen havde ligeledes accepteret ændringsforslag nr. 32 og sidste del af
ændringsforslag nr. 28 i artikel 8 om fastlæggelse, ændring eller ophævelse af forpligtelser,
hvorefter de nationale tilsynsmyndigheder skal undersøge afgørelsernes indvirkning på alle de
virksomheder, der findes på markedet, og foretage en kvantitativ analyse. Rådet har imidlertid
fundet, at dette krav er omfattet af en bredere formulering i en ny bestemmelse i artikel 8,
stk. 4, som bygger på Europa-Parlamentets ændringsforslag nr. 29, og hvorefter
forpligtelserne skal være baseret på arten af det pågældende problem, være rimelige og være
begrundet ud fra de generelle målsætninger i artikel 7 i rammedirektivet.

Hvad angår ændringsforslag nr. 31, som indsætter en ny bestemmelse i artikel 8, stk. 3a, om,
at en operatør skal give andre operatører, der har samtrafik- og adgangsordninger, en rimelig
frist, før en forpligtelse ophæves, har Rådet fundet, at dette allerede er omfattet af artikel 7,
stk. 3.

Første del af ændringsforslag nr. 30, som Kommissionen havde accepteret, og som
omhandler, at de nationale tilsynsmyndigheder skal underrette Kommissionen om deres
udkast til afgørelser, blev ikke accepteret af Rådet, da en sådan ændring ville være i strid med
gennemskuelighedsproceduren i Rådets fælles holdning om rammedirektivet.
Ændringsforslag nr. 21, der pålægger Kommissionen at udvide adgangsforpligtelserne i
forhold til dem, der er opregnet i direktivets bilag II, har Rådet heller ikke accepteret, da en
sådan udvidelse blev anset for forhastet og at foregribe Kommunikationspolitisk Udvalgs
holdning til spørgsmålet.

3.2.4. Forskelle mellem Kommissionens ændrede forslag og Rådets fælles holdning

Betragtninger

Nogle af betragtningerne er afpudset med mindre ændringer, mens andre har fået ny
formulering, så de begrunder nye vigtige bestemmelser, der er indsat i den fælles holdning (se
nedenfor). Der er bl.a. tale om ny formulering af betragtning 5 til begrundelse af den nye
bestemmelse i artikel 5, stk. 1a, og af betragtning 9 om en ny bestemmelse i artikel 5, stk. 1b,
og om en ny betragtning 10, som omhandler den nye bestemmelse i artikel 6, stk. 3.

Kapitel I - Anvendelsesområde, formål og definitioner (artikel 1 og 2

Rådet har fastholdt direktivets anvendelsesområde, men afpudset nogle af de tekniske
definitioner. Det bør bemærkes, at Rådet har indsat en definition af adgangsstyringssystem for
digital radio/tv-spredning, som supplerer den definition af tilhørende faciliteter, som Europa-
Parlamentet foreslog i sit ændringsforslag nr. 9. Rådet har afpasset begge definitioner, så de er
blevet indbyrdes sammenhængende, og de indgår i rammedirektivet som følge af deres
generelle anvendelighed for hele regelpakken. Definitionen af slutbruger er ligeledes flyttet til
rammedirektivet.

Kapitel II - Generelle bestemmelser om regulering af netadgang og samtrafik (artikel 3-5)

Rådet har afpudset, men stort set bibeholdt grundprincipperne bag reglerne for
virksomhedernes netadgang og samtrafik (artikel 3 og 4) og for de nationale
tilsynsmyndigheders beføjelser og ansvar i denne forbindelse (artikel 5).
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De nationale tilsynsmyndigheder har fået yderligere beføjelser til at gribe ind. Bl.a. giver en
ny bestemmelse i artikel 5, stk. 1a, den nationale tilsynsmyndighed mulighed for at pålægge
virksomheder, der kontrollerer adgangen til slutbrugerne, sådanne forpligtelser, som er
nødvendige for at sikre end-to-end konnektivitet. Hertil kommer en ny bestemmelse i
artikel 5, stk. 1b, som giver en medlemsstat mulighed for at tillade dens nationale
tilsynsmyndighed at pålægge operatører af adgangsstyringssystemer og andre tilhørende
faciliteter at åbne adgangen til nye gateways, såsom elektroniske programoversigter (EPG) og
programmeringsgrænseflader for applikationer (API), på ensartede, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår og i et sådant omfang, at slutbrugerne sikres adgang til specificerede
digitale radio- og tv-tjenester. Forpligtelser, som de nationale tilsynsmyndigheder pålægger i
sådanne tilfælde, skal opfylde principperne om objektivitet, gennemskuelighed og
proportionalitet (i den nye bestemmelse i artikel 5, stk. 3) og gennemføres efter
gennemskuelighedsproceduren i rammedirektivets artikel 6.

Kapitel III - Forpligtelser for operatører samt markedsvurderingsprocedurer (artikel 6-13)

Rådet har foretaget en afpudsning af artikel 6-13, men i vid udstrækning bibeholdt
forpligtelsernes omfang og procedurerne for at pålægge virksomhederne forpligtelser i
forbindelse med netadgang og samtrafik, når de er berettigede.

Rådet har udvidet bestemmelserne i artikel 6 om adgangsstyring for digitale tv-tjenester,
således at digital radio nu også er omfattet. Dette var et af Europa-Parlamentets ønsker i
ændringsforslag nr. 19.

Rådet har afpudset og præciseret nogle af de centrale bestemmelser i artikel 8 om
fastlæggelse, ændring eller ophævelse af forpligtelser, således først og fremmest ændret
formuleringen af stk. 3, som nu tydeligt siger, at de nationale tilsynsmyndigheder ikke kan
pålægge operatører, der ikke er påvist at have en stærk markedsposition på et bestemt marked,
de i artikel 9-13 omhandlede forpligtelser, medmindre det i øvrigt er påkrævet af hensyn til
gennemførelsen af særlige bestemmelser i dette eller andre direktiver med
rammebestemmelser. I artikel 8, stk. 3, er der en udtømmende liste over undtagelser, således
at retssikkerheden er garanteret.

Rådet har også indført en vigtig ny procedure i artikel 6, stk. 3, vedrørende revurdering af
forpligtelserne for udbydere af adgangsstyringssystemer til digital radio/tv-spredning; således
kan nationale tilsynsmyndigheder få tilladelse til at benytte den harmoniserede procedure for
markedsanalyse i artikel 14 i rammedirektivet til at vurdere, om betingelserne for operatører,
der ikke har en stærk markedsposition på det relevante marked, skal ophæves eller ændres.
Ophævelse eller ændring må hverken indvirke negativt på slutbrugernes adgang til sådanne
tjenester eller udsigterne til effektiv konkurrence, og den nationale tilsynsmyndighed skal
overholde gennemskuelighedsproceduren i artikel 6 i rammedirektivet. Med denne procedure
kan medlemsstaterne anvende en harmoniseret markedsanalyse og eventuelle forpligtelser,
den måtte afføde, på alle markeder for elektronisk kommunikation, herunder tjenester med
adgangsstyring til digital tv-spredning.

Kapitel IV - Proceduremæssige bestemmelser (artikel 14-19)

Det rådgivende udvalgs opgaver er tilføjet til udvalgsproceduren for gennemførelsen af
direktivet og anført i artikel 14, stk. 2. Procedurerne for revurdering, gennemførelse og
ikrafttræden er rettet ind efter de tilsvarende bestemmelser i rammedirektivet.
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4. KONKLUSION

Efter Kommissionens opfattelse er den fælles holdning, som er vedtaget med enstemmighed,
et betydningsfuldt skridt fremad mod etablering af nye rammebestemmelser på det dynamiske
marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Det rummer mange af Europa-
Parlamentets vigtige ændringsforslag og bevarer samtidig strukturen og indholdet i
Kommissionens ændrede forslag.

Konklusionen er derfor, at Kommissionen fuldt ud støtter Rådets fælles holdning.


