Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
Uitgave
in de Nederlandse taal

Wetgeving

Inhoud

I
®

®

ISSN 0378-7087

L 108
45e jaargang
24 april 2002

Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart
2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese
Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

®

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Machtigingsrichtlijn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

®

Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

®

Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn) . . . . . . . . . . 51

Prijs: 18 EUR

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn
genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

24.4.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 108/1

I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)
BESCHIKKING Nr. 676/2002/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 7 maart 2002
inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap
(Radiospectrumbeschikking)
communautaire beleidsterreinen zoals elektronische
communicatie, vervoer, en onderzoek en ontwikkeling
(O&O). De beleidsaanpak ten aanzien van het gebruik
van het radiospectrum dient in communautair verband
te worden gecoördineerd en in voorkomend geval
geharmoniseerd, om doeltreffend aan deze doelstellingen
van de Gemeenschap te beantwoorden. Coördinatie en
harmonisatie in Gemeenschapsverband kan in bepaalde
gevallen ook een bijdrage leveren tot de harmonisatie en
de coördinatie van het gebruik van het spectrum wereldwijd. Tegelijkertijd kan op nationaal niveau de gewenste
technische ondersteuning worden geboden.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Op 10 november 1999 heeft de Commissie een mededeling aan het Europees Parlement, aan de Raad, aan het
Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van
de Regio's voorgelegd met voorstellen voor de volgende
stappen in het radiospectrumbeleid op basis van de
resultaten van de openbare raadpleging over het Groenboek over het radiospectrumbeleid in samenhang met
verschillende beleidsterreinen van de Europese Gemeenschap zoals telecommunicatie, omroep, vervoer en
onderzoek en ontwikkeling (O&O). Het Europees Parlement heeft in een resolutie van 18 mei 2000 (4) zijn
waardering voor deze mededeling uitgesproken. Er zij
op gewezen dat een zekere mate van verdere harmonisatie van het communautaire radiospectrumbeleid wenselijk is voor diensten en toepassingen, met name voor
pan-Europese diensten en toepassingen, met name voor
diensten en toepassingen met een communautair of
Europees bereik, en dat moet worden gewaarborgd dat
de lidstaten bepaalde besluiten van de Europese Conferentie van de Administraties van Posterijen en van
Telecommunicatie (CEPT) op de voorgeschreven wijze
van toepassing maken.
Derhalve dient een beleids- en wetgevingskader in de
Gemeenschap tot stand te worden gebracht met het oog
op het garanderen van de coördinatie van de beleidsaanpak en, in voorkomend geval, de harmonisatie van de
voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik
van het radiospectrum die vereist zijn voor het tot stand
brengen en het functioneren van de interne markt op

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 256 en PB C 25 E van
29.1.2002, blz. 468.
(2) PB C 123 van 25.4.2001, blz. 61.
(3) Advies van het Europees Parlement van 5 juli 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 16 oktober 2001 (PB C 9 van 11.1.2002, blz. 7) en
besluit van het Europees Parlement van 12 december 2001 (nog
niet verschenen in het Publicatieblad). Beschikking van de Raad van
14 februari 2002.
(4) PB C 59 van 23.2.2001, blz. 245.

(3)

Het radiospectrumbeleid in de Gemeenschap dient bij te
dragen tot de vrijheid van meningsuiting, daaronder
begrepen de vrijheid van mening en de vrijheid om
informatie en ideeën te ontvangen en te verspreiden,
ongeacht de grenzen, alsook tot de vrijheid en de pluraliteit van de media.

(4)

Deze beschikking is gebaseerd op het beginsel dat, waar
het Europees Parlement en de Raad een communautair
beleid zijn overeengekomen dat afhankelijk is van het
radiospectrum, voor de aanneming van de begeleidende
technische uitvoeringsmaatregelen de comitologieprocedures worden toegepast. De technische uitvoeringsmaatregelen dienen in het bijzonder betrekking te hebben op
de geharmoniseerde voorwaarden voor beschikbaarheid
en efficiënt gebruik van het radiospectrum en op de
beschikbaarheid van informatie over het radiospectrumgebruik. De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni
1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (5).

(5)

Alle nieuwe communautaire beleidsinitiatieven die
afhankelijk zijn van het radiospectrum dienen in voorkomend geval door het Europees Parlement en de Raad
vastgesteld te worden op basis van een voorstel van de
Commissie. Onverminderd het initiatiefrecht van de
Commissie dient dit voorstel onder meer informatie te
omvatten over de gevolgen van de geplande maatregel
voor de bestaande kringen van radiospectrumgebruikers
en aan te geven of de nieuwe beleidsmaatregel een algemene wijziging van de frequentie-indeling vereist.

(6)

Voor de ontwikkeling en de aanneming van de technische uitvoeringsmaatregelen en om bij te dragen aan
de vorming, voorbereiding en uitvoering van het com-

(5) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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munautaire radiospectrumbeleid, dient de Commissie te
worden bijgestaan door een comité, te noemen het
Radiospectrumcomité, bestaande uit vertegenwoordigers
van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Het comité dient voorstellen
voor technische uitvoeringsmaatregelen betreffende het
radiospectrum te behandelen. Deze kunnen worden
opgesteld op basis van de besprekingen van het comité
en kunnen in specifieke gevallen technische voorbereidende werkzaamheden van de voor het radiospectrumbeheer verantwoordelijke nationale autoriteiten vergen.
Wanneer voor de aanneming van technische uitvoeringsmaatregelen comitéprocedures worden gevolgd,
dient het comité ook rekening te houden met de opvattingen van de industrie en van alle betrokken gebruikers,
zowel de commerciële als de niet-commerciële, alsmede
van andere belanghebbenden over technologische,
markt- en regelgevingsontwikkelingen die van invloed
kunnen zijn op het gebruik van het radiospectrum. Het
dient de spectrumgebruikers vrij te staan om alle informatie aan te dragen die zij nodig achten. Het comité
mag indien nodig besluiten vertegenwoordigers uit kringen van spectrumgebruikers op groepsvergaderingen te
horen, zodat zij de situatie in een bepaalde sector kunnen toelichten.

(7)

Wanneer het noodzakelijk is harmonisatiemaatregelen
voor de uitvoering van Gemeenschapsbeleid vast te stellen die verder gaan dan technische uitvoeringsmaatregelen, kan de Commissie aan het Europees Parlement en
aan de Raad een voorstel op basis van het Verdrag voorleggen.

(8)

Het spectrumbeleid kan niet uitsluitend op technische
parameters worden gebaseerd, er dient ook rekening te
worden gehouden met economische, politieke, culturele,
gezondheids- en sociale overwegingen. Bovendien zal de
steeds grotere vraag naar de schaarse radiofrequenties
leiden tot tegenstrijdige pressies om tegemoet te komen
aan de wensen van de verschillende groepen radiospectrumgebruikers in sectoren zoals telecommunicatie,
omroep, vervoer, rechtshandhaving, defensie en wetenschap. Derhalve dient in het spectrumbeleid rekening te
worden gehouden met alle sectoren en moeten de
behoeften van elk van deze sectoren tegen elkaar worden afgewogen.

(9)

Deze beschikking dient het recht van de lidstaten om
beperkingen te stellen in verband met de openbare orde,
openbare veiligheid en defensie, onverlet te laten. Indien
een technische uitvoeringsmaatregel van invloed zou
zijn op onder meer de radiofrequentiebanden die door
een lidstaat uitsluitend en rechtstreeks voor openbareveiligheids- en defensiedoeleinden worden gebruikt, kan de
Commissie, indien de lidstaat een met redenen omkleed
verzoek daartoe indient, instemmen met overgangsperioden en/of regelingen voor gedeeld gebruik, teneinde de
volledige uitvoering van die maatregel te vergemakkelijken. Te dien aanzien kunnen de lidstaten de Commissie
ook in kennis stellen van hun nationale radiofrequentiebanden die uitsluitend en rechtstreeks voor openbareveiligheids- en defensiedoeleinden worden gebruikt.
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(10)

Om rekening te houden met de opvattingen van de lidstaten, de instellingen van de Gemeenschap, de industrie
en alle betrokken gebruikers, zowel de commerciële als
de niet-commerciële, alsmede van andere belanghebbenden over technologische, markt- en regelgevingsontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het gebruik
van het radiospectrum, kan de Commissie buiten het
kader van deze beschikking raadplegingen organiseren.

(11)

Technisch radiospectrumbeheer behelst onder meer de
harmonisatie en indeling van het radiospectrum. Deze
harmonisatie moet voldoen aan de eisen van de algemene beleidsdoelstellingen die in communautair verband
zijn vastgesteld. Onder het technisch radiospectrumbeheer vallen evenwel niet de toewijzings- en vergunningsprocedures, noch de vraag of voor de toewijzing van
radiofrequenties op mededinging gebaseerde selectieprocedures moeten worden gehanteerd.

(12)

Met het oog op de aanneming van de technische uitvoeringsmaatregelen voor de harmonisatie van de radiofrequentietoewijzing en beschikbaarheid van informatie,
dient het comité samen te werken met radiospectrumdeskundigen van de met het radiospectrumbeheer
belaste nationale autoriteiten. Gezien de ervaring met
mandaatprocedures in specifieke sectoren, zoals ingevolge Beschikking nr. 710/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 maart 1997 betreffende een
gecoördineerde aanpak op het gebied van persoonlijke
satellietcommunicatiediensten in de Europese Gemeenschap (1) en ingevolge Beschikking nr. 128/1999/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 1998 betreffende de gecoördineerde invoering van
de derde generatie van mobiele draadloze communicatiesystemen (UMTS) in de Gemeenschap (2), dienen de
technische uitvoeringsmaatregelen te worden aangenomen op basis van mandaten aan de CEPT. Wanneer
er geharmoniseerde maatregelen genomen moeten worden voor de uitvoering van Gemeenschapsbeleid dat niet
onder de bevoegdheid van de CEPT valt, zou de Commissie uitvoeringsmaatregelen kunnen aannemen met
hulp van het Radiospectrumcomité.

(13)

De CEPT omvat 44 Europese landen. De CEPT stelt technische harmonisatiemaatregelen op teneinde het radiospectrumgebruik tot over de Gemeenschapsgrenzen te
harmoniseren, hetgeen van bijzonder belang is voor de
lidstaten waar het radiospectrumgebruik beïnvloed kan
worden door dat van niet-lidstaten van de EU die wel lid
van de CEPT zijn. Bij besluiten en maatregelen die overeenkomstig deze beschikking worden genomen, dient
rekening te worden gehouden met de specifieke situatie
van lidstaten met buitengrenzen. Waar nodig moet de
Commissie in staat zijn om de resultaten van mandaten
aan de CEPT voor de lidstaten verplicht te stellen en om

(1) PB L 105 van 23.4.1997, blz. 4. Beschikking zoals gewijzigd bij
Beschikking nr. 1215/2000/EG (PB L 139 van 10.6.2000, blz. 1).
(2) PB L 17 van 22.1.1999, blz. 1.
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stellen, doch deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking
op mobiele en persoonlijke communicatiediensten.
Voorts schrijven Richtlijn 1999/5/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende
radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en
de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (5) en
Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (6), voor dat de lidstaten de Commissie in kennis stellen van de door hen gereglementeerde
interfaces teneinde deze aan het Gemeenschapsrecht te
kunnen toetsen.

passende alternatieve maatregelen te treffen mochten de
resultaten van dergelijke mandaten niet beschikbaar zijn
dan wel niet aanvaardbaar worden geacht. Hiermee zal
in het bijzonder de harmonisatie van het gebruik van
radiofrequenties in de hele Gemeenschap worden geregeld overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor
elektronische-communicatienetwerken en -diensten (kaderrichtlijn) (1) en rekening houdend met Richtlijn
2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (2).

(14)

(15)

(1)
(2)
(3)
(4)

De gecoördineerde en tijdige beschikbaarstelling aan het
publiek van passende informatie over toewijzing,
beschikbaarheid en gebruik van het radiospectrum in de
Gemeenschap is een essentiële factor voor investeringen
en beleidsvorming. Dit geldt ook voor de technologische
ontwikkelingen die aanleiding zullen geven tot nieuwe
radiospectrumindelings- en beheertechnieken en frequentietoewijzingsmethoden. De ontwikkeling van strategische aspecten op lange termijn vergt een gedegen
inzicht in de wijze waarop de technologie evolueert.
Dergelijke informatie moet daarom in de gehele
Gemeenschap toegankelijk worden gemaakt met inachtneming evenwel van de eisen ten aanzien van de
bescherming van vertrouwelijke bedrijfs- en persoonsgegevens overeenkomstig Richtlijn 97/66/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (3). Om een radiospectrumbeleid
voor alle sectoren te kunnen implementeren, dient informatie beschikbaar te zijn over het gehele radiospectrum.
Met het oog op de algemene doelstelling van harmonisatie van het radiospectrumgebruik in de Gemeenschap en
elders in Europa dient de beschikbaarheid van dergelijke
informatie op gebruikersvriendelijke wijze op Europees
niveau te worden geharmoniseerd.

Derhalve is het noodzakelijk de huidige communautaire
en internationale verplichtingen tot publicatie van informatie over het gebruik van het radiospectrum aan te
vullen. Op internationaal niveau stelt het Reference
Paper on Regulatory Principles, dat in de context van de
basistelecommunicatiegroep van de Wereldhandelsorganisatie tot stand is gekomen, eveneens de eis dat de huidige stand van zaken ter zake van de indeling van radiofrequentiebanden openbaar wordt gemaakt. Richtlijn
96/2/EG van de Commissie van 16 januari 1996 tot wijziging van Richtlijn 90/388/EEG (4) met betrekking tot
mobiele en persoonlijke communicatie (Richtlijn
Mobiele Communicatie) verplicht de lidstaten ertoe elk
jaar de radiofrequentie-indelingstabel, inclusief de planning voor de toekomstige uitbreiding van de gebruikte
frequenties, te publiceren of op verzoek beschikbaar te

Zie blz. 33 van dit Publicatieblad.
Zie blz. 21 van dit Publicatieblad.
PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.
PB L 20 van 26.1.1996, blz. 59.
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(16)

Richtlijn 96/2/EG ligt ten grondslag aan een eerste reeks
maatregelen van de CEPT, zoals het besluit van het
European Radio Communications Committee (ERC/
DEC/(97)01) inzake de publicatie van nationale radiospectrumindelingstabellen. Er dient voor te worden
gezorgd dat de oplossingen van de CEPT de behoeften
van het Gemeenschapsbeleid weerspiegelen en van een
geschikte juridische grondslag worden voorzien zodat
zij in de Gemeenschap kunnen worden uitgevoerd.
Daartoe dienen door de Gemeenschap specifieke, zowel
procedurele als inhoudelijke maatregelen te worden vastgesteld.

(17)

Ondernemingen uit de Gemeenschap moeten in derde
landen een eerlijke en niet-discriminerende behandeling
krijgen bij het verwerven van toegang tot het spectrum.
Aangezien de toegang tot het radiospectrum een essentiële factor is voor de ontwikkeling van commerciële en
openbare activiteiten, dient er tevens voor te worden
gezorgd dat de behoeften van de Gemeenschap aan radiospectrum in de internationale planning tot hun recht
komen.

(18)

Voor de uitvoering van het Gemeenschapsbeleid is eventueel coördinatie van het radiospectrumgebruik vereist,
in het bijzonder met het oog op het aanbieden van
communicatiediensten met roamingmogelijkheid in de
gehele Gemeenschap. Bij bepaalde vormen van radiospectrumgebruik overschrijdt de geografische dekking
bovendien de grenzen van één lidstaat en zijn grensoverschrijdende diensten mogelijk zonder dat de gebruikers
zich daarvoor hoeven te verplaatsen, zoals bijvoorbeeld
bij
satellietcommunicatiediensten.
Daarom
dient
Gemeenschap adequaat te worden vertegenwoordigd in
alle relevante internationale organisaties en conferenties
op het gebied van radiospectrumaangelegenheden, zoals
de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) en haar
Wereldradiocommunicatieconferenties.

(19)

De bestaande voorbereidings- en onderhandelingsmechanismen voor de Wereldradiocommunicatieconferenties
van de ITU hebben tot uitstekende resultaten geleid,
dankzij de bereidwillige samenwerking in het kader van

(5) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
(6) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn zoals gewijzigd bij
Richtlijn 98/48/EG (PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18).
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de CEPT, en de belangen van de Gemeenschap zijn bij
de voorbereidingen in aanmerking genomen. Bij internationale onderhandelingen dienen de lidstaten en de
Gemeenschap gedurende het gehele onderhandelingsproces gezamenlijk op te treden en nauw met elkaar samen
te werken teneinde de eenheid binnen de internationale
vertegenwoordiging van de Gemeenschap te bewaren
overeenkomstig de procedures voor de Wereldadministratieve Radioconferentie, waarover luidens de conclusies van de Raad van 3 februari 1992 overeenstemming
is bereikt en die door de conclusies van de Raad van 22
september 1997 en 2 mei 2000 zijn bevestigd. Bij dergelijke internationale onderhandelingen deelt de Commissie het Europees Parlement en de Raad mee of er
gevolgen voor het Gemeenschapsbeleid zijn, om van de
Raad de goedkeuring te verkrijgen van de in het kader
van het Gemeenschapsbeleid te verwezenlijken doelstellingen en van de door de lidstaten in te nemen standpunten op internationale fora. Om ervoor te zorgen dat
die standpunten ook passend zijn om de technische
dimensie van het radiospectrumbeheer te regelen, kan
de Commissie de CEPT te dien einde opdrachten geven.
Bij de aanvaarding van elke overeenkomst of elk reglement binnen een internationaal forum dat voor het
radiospectrumbeheer verantwoordelijk is of daarin een
rol speelt, stellen de lidstaten een gezamenlijke verklaring op waarin zij vastleggen dat zij de betrokken overeenkomst of het betrokken reglement zullen toepassen
overeenkomstig hun verplichtingen die voortvloeien uit
het Verdrag.
(20)

Naast de internationale onderhandelingen die specifiek
over het radiospectrum gaan, zijn er andere internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en derde
landen betrokken zijn, die van invloed kunnen zijn op
de plannen voor het gebruiken en delen van radiofrequentiebanden, en die betrekking kunnen hebben op
vraagstukken zoals handel en markttoegang, onder meer
in het kader van de Wereldhandelsorganisatie, het vrij
verkeer en gebruik van apparatuur, communicatiesystemen met regionale of wereldwijde dekking zoals satellieten, beveiligings- en reddingsoperaties, vervoerssystemen, omroeptechnologieën en wetenschappelijke toepassingen zoals radioastronomie en aardobservatie. Het
is derhalve van belang ervoor te zorgen dat de regelingen van de Gemeenschap voor onderhandelingen over
handel en markttoegang verenigbaar zijn met de in het
kader van deze beschikking na te streven doelstellingen
op het gebied van het radiospectrumbeleid.

(21)

In verband met de mogelijke commerciële gevoeligheid
van informatie die door de nationale autoriteiten tijdens
de activiteiten in verband met radiospectrumbeleid en
-beheer worden verkregen, dienen de nationale autoriteiten de in deze beschikking vastgelegde gemeenschappelijke beginselen inzake vertrouwelijkheid toe te passen.

(22)

Aangezien de doelstelling van de voorgestelde maatregel,
namelijk het opstellen van een gemeenschappelijk regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid, onvoldoende
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve,
gezien de omvang en de gevolgen van de maatregel,
beter op het niveau van de Gemeenschap kan geschieden, kan de Gemeenschap overeenkomstig het beginsel
van subsidiariteit als bedoeld in artikel 5 van het Ver-
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drag maatregelen vaststellen. Overeenkomstig het beginsel van evenredigheid als bedoeld in genoemd artikel
gaat deze beschikking niet verder dan hetgeen noodzakelijk is om deze doelstelling te bereiken.
(23)

De lidstaten dienen dit gemeenschappelijk kader voor
het radiospectrumbeleid uit te voeren, in het bijzonder
via hun nationale instanties, en de Commissie alle informatie te verschaffen die zij nodig heeft om de adequate
uitvoering in de gehele Gemeenschap te toetsen, rekening houdende met de internationale handelsverplichtingen van de Gemeenschap en haar lidstaten.

(24)

Beschikking nr. 710/97/EG en
128/1999/EG blijven van kracht.

(25)

De Commissie dient jaarlijks verslag uit te brengen aan
het Europees Parlement en de Raad over de resultaten
die in het kader van deze beschikking zijn bereikt, alsmede over de voor de toekomst geplande acties. Dit kan
het Europees Parlement en de Raad de gelegenheid
geven om in voorkomend geval hun politieke steun uit
te spreken,

Beschikking

nr.

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel en toepassingsgebied
1.
Deze beschikking heeft tot doel een beleids- en wetgevingskader in de Gemeenschap tot stand te brengen met het
oog op het garanderen van de coördinatie van de beleidsaanpak en, in voorkomend geval, de harmonisatie van de voorwaarden inzake beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het
radiospectrum die vereist zijn voor het tot stand brengen en
het functioneren van de interne markt op communautaire
beleidsterreinen zoals elektronische communicatie, vervoer, en
onderzoek en ontwikkeling (O&O).
2.
Om dit doel te bereiken worden bij deze beschikking
procedures vastgesteld om:
a) beleidsvorming te vergemakkelijken met betrekking tot de
strategische planning en harmonisatie van het radiospectrumgebruik in de Gemeenschap waarbij onder meer rekening wordt gehouden met economische, veiligheids-,
gezondheids-, maatschappelijke, vrijemeningsuitings-, culturele, wetenschappelijke, sociale en technische aspecten van
het Gemeenschapsbeleid, alsmede met de uiteenlopende
belangen van de kringen van radiospectrumgebruikers met
het oog op de optimalisatie van het gebruik van het radiospectrum en het vermijden van schadelijke interferentie;
b) de doeltreffende uitvoering van het radiospectrumbeleid in
de Gemeenschap te garanderen, en in het bijzonder een
algemene methodiek om geharmoniseerde voorwaarden te
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garanderen voor beschikbaarheid en efficiënt gebruik van
het radiospectrum;
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Artikel 4

c) te garanderen dat informatie over toewijzing, beschikbaarheid en gebruik van het radiospectrum in de Gemeenschap
op gecoördineerde wijze tijdig beschikbaar wordt gesteld;

Taak van het Radiospectrumcomité

d) te garanderen dat de belangen van de Gemeenschap doeltreffend worden gecoördineerd bij internationale onderhandelingen, voorzover het radiospectrumgebruik gevolgen
voor het Gemeenschapsbeleid heeft.

1.
Teneinde het in artikel 1 omschreven doel van deze
beschikking te bereiken, legt de Commissie, in overeenstemming met de procedures van dit artikel, passende technische
uitvoeringsmaatregelen aan het Radiospectrumcomité voor,
teneinde te voorzien in geharmoniseerde voorwaarden voor
beschikbaarheid en efficiënt gebruik van het radiospectrum en
de beschikbaarheid van informatie over het radiospectrumgebruik als bedoeld in artikel 5.

3.
Bij krachtens deze beschikking ondernomen activiteiten
wordt terdege rekening gehouden met het werk van internationale organisaties met betrekking tot radiospectrumbeheer, zoals
de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU) en de
Europese Conferentie van de Administraties van Posterijen en
Telecommunicatie (CEPT).
4.
Deze beschikking geldt onverminderd de maatregelen die
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht op communautair of
nationaal niveau worden genomen ter verwezenlijking van
doelstellingen van algemeen belang, in het bijzonder met
betrekking tot inhoudsregels en audiovisueel beleid, de bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG, alsmede het recht van de lidstaten om hun radiospectrum in het belang van de openbare orde
en veiligheid en voor defensie te organiseren en te gebruiken.
Artikel 2
Definitie
In deze beschikking wordt verstaan onder: radiospectrum:
radiogolven met een frequentie in het bereik tussen 9 kHz en
3 000 GHz; radiogolven zijn elektromagnetische golven die
zich in de ruimte voortplanten zonder kunstmatige geleider.
Artikel 3
Comitéprocedure
1.
De Commissie wordt bijgestaan door een comité,
bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten en voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie, hierna het
Radiospectrumcomité genoemd.
2.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen is de
raadgevingsprocedure van artikel 3 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van
dat besluit.
3.
In de gevallen waarin naar dit lid wordt verwezen, is de
regelgevingsprocedure van artikel 5 van Besluit 1999/468/EG
van toepassing, met inachtneming van de artikelen 7 en 8 van
dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt op drie maanden bepaald.
4.

Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

2.
Voor de ontwikkeling van de in lid 1 bedoelde technische
uitvoeringsmaatregelen die onder de bevoegdheid van de CEPT
vallen, zoals de harmonisatie van de radiofrequentietoewijzing
en de beschikbaarheid van informatie, verstrekt de Commissie
mandaten aan de CEPT, waarin de uit te voeren taken en een
tijdschema daarvoor worden vastgelegd. De Commissie handelt
volgens de procedure van artikel 3, lid 2.

3.
Op basis van het ingevolge lid 2 verrichte werk beslist de
Commissie of de resultaten van het krachtens de mandaten verrichte werk in de Gemeenschap van toepassing zullen zijn en
beslist zij over de uiterste termijn voor de uitvoering ervan
door de lidstaten. Deze besluiten worden bekendgemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de toepassing van dit lid handelt de Commissie volgens de procedure
van artikel 3, lid 3.

4.
Onverminderd lid 3 kan de Commissie, indien zij of een
van de lidstaten van mening is dat bij het werk in het kader
van een uit hoofde van lid 2 verstrekt mandaat gelet op het
gestelde tijdschema niet voldoende vooruitgang wordt geboekt
of indien de resultaten van het mandaat niet aanvaardbaar zijn,
volgens de procedure van artikel 3, lid 3, maatregelen vaststellen om de doelstellingen van het mandaat te verwezenlijken.

5.
De in de leden 3 en 4 bedoelde maatregelen kunnen in
voorkomend geval voorzien in eventuele overgangsperioden
en/of regelingen voor gedeeld radiospectrumgebruik in een lidstaat, die de Commissie, rekening houdend met de specifieke
bijzondere situatie in de betrokken lidstaat, op basis van een
met redenen omkleed verzoek van de betrokken lidstaat goedkeurt indien het verzoek gerechtvaardigd is en op voorwaarde
dat een dergelijke uitzondering de uitvoering niet te zeer vertraagt, noch leidt tot te grote verschillen in de concurrentiepositie of de regelgeving van de lidstaten.

6.
Teneinde het in artikel 1 omschreven doel te bereiken,
kan de Commissie tevens, volgens de procedure van artikel 3,
lid 3, technische uitvoeringsmaatregelen als bedoeld in lid 1
vaststellen die niet onder lid 2 vallen.
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7.
Teneinde bij te dragen aan de vorming, voorbereiding
uitvoering van het communautaire radiospectrumbeleid,
onverminderd de procedures van dit artikel, raadpleegt
Commissie het Radiospectrumcomité op gezette tijden over
onder artikel 1 vallende aangelegenheden.

en
en
de
de

Artikel 5
Beschikbaarheid van informatie
De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale radiofrequentietoewijzingstabel en informatie over rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen en heffingen met betrekking tot het gebruik
van het radiospectrum bekend worden gemaakt, indien die
informatie relevant is om het in artikel 1 omschreven doel te
bereiken. Zij houden deze informatie actueel en treffen maatregelen om passende gegevensbasissen te vormen waarmee
deze informatie beschikbaar kan worden gesteld voor het
publiek, in voorkomend geval in overeenstemming met de desbetreffende krachtens artikel 4 getroffen harmonisatiemaatregelen.

Artikel 8
Vertrouwelijkheid
1.
De lidstaten verstrekken geen informatie die onder de
verplichtingen betreffende het zakengeheim valt, in het bijzonder omtrent ondernemingen, hun zakenrelaties of kostprijscomponenten.
2.
Lid 1 doet geen afbreuk aan het recht van de relevante
autoriteiten informatie te verstrekken, wanneer dit essentieel is
voor de nakoming van hun verplichtingen, in welk geval rekening wordt gehouden met het evenredigheidsbeginsel en met
de gewettigde belangen van ondernemingen bij de bescherming
van hun zakengeheimen.
3.
Lid 1 vormt geen beletsel voor de bekendmaking van
informatie over de voorwaarden in verband met het verlenen
van rechten tot het gebruik van het radiospectrum, voorzover
het geen informatie met een vertrouwelijk karakter betreft.
Artikel 9
Verslaglegging

Artikel 6
Betrekkingen met derde landen en internationale
organisaties
1.
De Commissie volgt de ontwikkelingen ten aanzien van
het radiospectrum in derde landen en in het kader van internationale organisaties die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van deze beschikking.
2.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van eventuele
problemen bij de uitvoering van deze beschikking die, de jure
of de facto, worden opgeworpen door derde landen of internationale organisaties.
3.
De Commissie brengt regelmatig verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing van de leden 1
en 2 en kan zo nodig maatregelen voorstellen met de bedoeling de uitvoering van de principes en doelstellingen van deze
beschikking te waarborgen. Wanneer dit nodig is om het in
artikel 1 omschreven doel te bereiken, worden gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen overeengekomen teneinde communautaire coördinatie tussen de lidstaten te garanderen.

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en aan de Raad over de in het kader van deze beschikking ontplooide activiteiten en vastgestelde maatregelen en de
plannen voor toekomstige activiteiten in het kader van deze
beschikking.
Artikel 10
Uitvoering
De lidstaten treffen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
maatregelen om aan deze beschikking en alle daaruit voortvloeiende maatregelen te voldoen.
Artikel 11
Inwerkingtreding
Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

4.
De ingevolge dit artikel getroffen maatregelen laten de
rechten en plichten van de Gemeenschap en de lidstaten uit
hoofde van internationale overeenkomsten onverlet.
Artikel 7
Kennisgeving
De lidstaten verstrekken de Commissie alle informatie die
nodig is om de uitvoering van deze beschikking te controleren.
In het bijzonder stellen de lidstaten de Commissie onverwijld
in kennis van de uitvoering van de resultaten van mandaten in
de zin van artikel 4, lid 3.
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Artikel 12
Adressaten
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 7 maart 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

J. C. APARICIO
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RICHTLIJN 2002/19/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 7 maart 2002
inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en
bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn)

nen, wanneer zij toegang hebben tot publieke netwerken, onderworpen worden aan de voorwaarden die de
lidstaten stellen.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,

(2)

Diensten die inhoud aanbieden, zoals het aanbod tot
verkoop van inhoud van radio- of televisieomroep,
vallen niet onder het gemeenschappelijke regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en
-diensten.

(3)

De term toegang kent een breed scala aan betekenissen
en daarom dient nauwkeurig te worden omschreven hoe
deze term in deze richtlijn wordt gebruikt, ongeacht de
betekenis die er in andere communautaire maatregelen
aan wordt gegeven. Een exploitant kan eigenaar zijn van
het betrokken netwerk of de betrokken faciliteiten of
kan deze geheel of gedeeltelijk huren.

(4)

In Richtlijn 95/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen (6) is geen
specifiek uitzendsysteem voor digitale televisie of specifieke eisen voor het aanbieden van de desbetreffende
diensten opgelegd, en dit heeft de marktpartijen de gelegenheid geboden zelf het initiatief te nemen en passende
systemen te ontwikkelen. Via de Digital Video Broadcasting Group hebben de Europese marktpartijen een stelsel
van uitzendsystemen voor televisie ontwikkeld die door
omroepen in de hele wereld zijn overgenomen. Deze
systemen zijn door het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI) genormaliseerd en zijn aanbevelingen van de Internationale Telecommunicatie-Unie
geworden. Wat de term digitale breedbeeldtelevisiedienst betreft, geldt de 16:9-beeldverhouding als referentiekader voor breedbeeldtelevisiediensten en -programma's, en dit heeft thans vaste voet gekregen op de
markt van de lidstaten sinds de vaststelling van Besluit
93/424/EEG van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van een Actieplan voor de invoering van geavanceerde televisiediensten in Europa (7).

(5)

In een open en concurrentiegerichte markt dienen er
geen beperkingen te bestaan die ondernemingen verhinderen onderling toegangs- en interconnectieregelingen,
en met name grensoverschrijdende overeenkomsten, aan
te gaan, met dien verstande dat de mededingingsregels

Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (4) (kaderrichtlijn) zijn de doelstellingen vastgesteld van een regelgevingskader met
betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en
-diensten in de Gemeenschap, inclusief vaste en mobiele
telecommunicatienetwerken, kabeltelevisienetten, netwerken voor terrestrische omroepactiviteiten, satellietnetwerken en internetnetwerken, ongeacht of deze voor
spraak-, fax- of dataverkeer dan wel voor doorgifte van
beelden worden gebruikt. Door de lidstaten kan voor
dergelijke netwerken krachtens Richtlijn 2002/20/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart
2002 betreffende de machtiging voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten (machtigingsrichtlijn) (5) een machtiging zijn verleend of een vergunning
zijn verleend krachtens eerdere regelgeving. De bepalingen van de onderhavige richtlijn zijn van toepassing
op netwerken die worden gebruikt voor de levering
van algemeen beschikbare elektronische-communicatiediensten. De richtlijn heeft ook betrekking op de tussen
dienstverleners getroffen regelingen voor toegang en
interconnectie. Niet-publieke netwerken hebben geen
verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, maar kun-

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 215 en PB C 270 E van
25.9.2001, blz. 161.
(2) PB C 123 van 25.4.2001, blz. 50.
(3) Advies van het Europees Parlement van 1 maart 2001 (PB C 277
van 1.10.2001, blz. 72), gemeenschappelijk standpunt van de Raad
van 17 september 2001 (PB C 337 van 30.11.2001, blz. 1) en
besluit van het Europees Parlement van 12 december 2001 (nog
niet verschenen in het PB). Besluit van de Raad van 14 februari
2002.
(4) Zie blz. 33 van dit Publicatieblad.
(5) Zie blz. 21 van dit Publicatieblad.

(6) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 51.
(7) PB L 196 van 5.8.1993, blz. 48.
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van het Verdrag in acht moeten worden genomen. In
het kader van de totstandbrenging van een efficiëntere,
echte pan-Europese markt met een reële mededinging,
met meer keuze en concurrerende dienstverlening voor
de consument, moeten ondernemingen die het verzoek
om toegang of interconnectie krijgen, in beginsel zulke
overeenkomsten sluiten en te goeder trouw onderhandelen.

(6)

(7)

(8)

In markten waar tussen ondernemingen grote verschillen
in onderhandelingscapaciteit blijven bestaan, en waar
sommige ondernemingen gebruik maken van door anderen verschafte infrastructuur voor het aanbieden van
hun diensten, dient een kader voor regels te worden
vastgesteld om ervoor te zorgen dat de markt efficiënt
functioneert. De nationale regelgevende instanties moeten de nodige bevoegdheden krijgen om, in gevallen
waarin commerciële onderhandelingen mislukken, te
zorgen voor passende toegang en interconnectie en voor
de nodige interoperabiliteit tussen diensten in het belang
van de eindgebruikers. Zij waarborgen in het bijzonder
de eind-tot-eind-verbinding door proportionele verplichtingen op te leggen aan ondernemingen die de toegang
tot de eindgebruikers controleren. De controle van de
toegangsmiddelen kan eigendom of controle van de
fysieke verbinding met de eindgebruiker (vast of mobiel),
en/of de bevoegdheid tot wijziging of intrekking van het
nationale nummer (de nationale nummers) voor de toegang tot het aansluitingspunt van de eindgebruiker
inhouden. Een dergelijk optreden zou bijvoorbeeld
noodzakelijk zijn indien de netwerkexploitanten op
onredelijke wijze de keuze aan toegangsmogelijkheden
tot internetportalen en -diensten voor eindgebruikers
zouden beperken.

Nationale wettelijke of bestuursrechtelijke maatregelen
die de eisen en voorwaarden voor toegang of interconnectie koppelen aan de activiteiten van de om interconnectie vragende partij, meer bepaald aan de omvang van
haar investeringen in netwerkinfrastructuur, en niet aan
de aangeboden interconnectie- of toegangsdiensten, kunnen leiden tot verstoring van de markt en als gevolg
daarvan onverenigbaar zijn met de mededingingsregels.

Netwerkexploitanten regelen de toegang tot hun eigen
klanten, die individueel worden geïdentificeerd door
middel van nummers of adressen uit een gepubliceerde
nummer- of adresseringsruimte. Andere netwerkexploitanten moeten in staat zijn deze klanten te bereiken en
moeten dus in staat zijn direct of indirect interconnectie
met elkaar tot stand te brengen. De bestaande rechten
en verplichtingen met betrekking tot het voeren van
onderhandelingen over interconnectie dienen bijgevolg
te worden gehandhaafd. Ook dienen de verplichtingen
te worden gehandhaafd die eerder in Richtlijn 95/47/EG
zijn vastgesteld, en op grond waarvan volledig digitale
elektronische-communicatienetwerken
die
worden
gebruikt voor de distributie van televisiediensten en die
toegankelijk zijn voor het publiek in staat moeten zijn
breedbeeldtelevisiediensten en -programma's door te
geven, zodat de gebruikers deze programma's kunnen
ontvangen in het formaat waarin zij zijn uitgezonden.
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(9)

Interoperabiliteit is in het voordeel van de eindgebruiker
en is een belangrijk doel van dit regelgevingskader. Het
bevorderen van een goede interoperabiliteit is een van
de doelstellingen van de nationale regelgevende instanties, die zijn vastgesteld in dit regelgevingskader, dat ook
bepaalt dat de Commissie een lijst van standaarden en/of
specificaties met betrekking tot het aanbieden van diensten, technische interfaces en/of netwerkfuncties moet
publiceren als basis om harmonisatie inzake elektronische communicatie te bevorderen. De lidstaten dienen
het gebruik van de gepubliceerde standaarden en/of
technische specificaties aan te moedigen in zoverre dat
strikt noodzakelijk is om de interoperabiliteit van de
diensten te waarborgen en de vrije keuze van de gebruiker te verbeteren.

(10)

Mededingingsregels alleen volstaan niet om in het tijdperk van digitale televisie culturele diversiteit en pluraliteit in de media te garanderen. Bij Richtlijn 95/47/EG
werd voorzien in een eerste regelgevingskader voor de
opkomende digitale-televisie-industrie: dit kader dient te
worden gehandhaafd, met name wat betreft de verplichting voorwaardelijke toegang aan te bieden op eerlijke,
redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, om te
garanderen dat er een grote verscheidenheid aan programma's en diensten beschikbaar is. De technologische
en marktontwikkelingen maken het noodzakelijk deze
verplichtingen regelmatig te herzien, hetzij door een lidstaat voor de nationale markt, hetzij door de Commissie
voor de Gemeenschap, met name om na te gaan of het
gerechtvaardigd is deze verplichtingen uit te breiden tot
nieuwe gateways, zoals Elektronische Programmagidsen
(EPG's) en Applicatieprogramma-interfaces (API's), in
zoverre dit nodig is om ervoor te zorgen dat eindgebruikers toegang hebben tot specifieke digitale omroepdiensten. De lidstaten kunnen met alle wetgevende, regelgevende of administratieve middelen die zij noodzakelijk
achten, de digitale omroepdiensten specificeren waarvoor de toegang van eindgebruikers moet worden
gewaarborgd.

(11)

De lidstaten kunnen ook toestaan dat de nationale regelgevende instantie de verplichtingen in verband met de
voorwaardelijke toegang tot digitale omroepdiensten
opnieuw beziet om met behulp van een marktanalyse
na te gaan of er verplichtingen afgeschaft of gewijzigd
moeten worden voor exploitanten die op de betrokken
markt geen aanmerkelijke macht hebben. Een eventuele
afschaffing of wijziging van verplichtingen mag de toegang voor eindgebruikers tot dergelijke diensten of de
vooruitzichten voor werkelijke mededinging niet nadelig
beïnvloeden.

(12)

Om de continuïteit van de bestaande afspraken te waarborgen en te voorkomen dat een rechtsvacuüm ontstaat,
moet ervoor worden gezorgd dat de verplichtingen
inzake toegang en interconnectie krachtens de artikelen
4, 6, 7, 8, 11, 12 en 14 van Richtlijn 97/33/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1997
inzake interconnectie op telecommunicatiegebied wat
betreft de waarborging van de universele dienst en van

24.4.2002

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen
van Open Network Provision (ONP) (1), de verplichtingen inzake bijzondere netwerktoegang krachtens artikel
16 van Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 26 februari 1998 inzake de toepassing
van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie
en inzake de universele telecommunicatiedienst in een
door concurrentie gekenmerkt klimaat (2), en de verplichtingen inzake het beschikbaar stellen van transmissiecapaciteit voor huurlijnen krachtens Richtlijn
92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de
toepassing van Open Network Provision (ONP) op huurlijnen (3), in een eerste stadium in het nieuwe regelgevingskader worden overgenomen, zij het met de mogelijkheid deze onmiddellijk te herzien in het licht van de
heersende marktomstandigheden. Een dergelijke herziening dient zich tevens uit te strekken tot de organisaties
als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2887/2000 van het
Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000
inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet (4).
(13)

De herziening dient te worden uitgevoerd aan de hand
van een economische marktanalyse met een op de concurrentiewetgeving gebaseerde methodologie als grondslag. Het is de bedoeling de sectorspecifieke regelgeving
ex ante geleidelijk in te krimpen naarmate de concurrentie op de markt zich ontwikkelt. Bij de procedure wordt
echter ook rekening gehouden met tijdelijke problemen
op de markt zoals de problemen in verband met internationale roaming en de mogelijkheid dat als gevolg van
de technologische ontwikkeling nieuwe knelpunten ontstaan die dan weer regelgeving ex ante vereisen, bijvoorbeeld op het gebied van de toegang tot breedbandnetwerken. Het is zeer wel mogelijk dat de concurrentie
zich in de diverse marktsegmenten en lidstaten in verschillend tempo ontwikkelt en de nationale regelgevende
instanties moeten in staat zijn om bij de regelgeving
opgelegde verplichtingen te versoepelen voor markten
waar de concurrentie de gewenste resultaten oplevert.
Om ervoor te zorgen dat de marktpartijen in alle lidstaten in vergelijkbare omstandigheden een vergelijkbare
behandeling krijgen, dient de Commissie in staat te zijn
een geharmoniseerde toepassing van de bepalingen van
de richtlijn te waarborgen. De nationale regelgevende
instanties en de nationale instanties die uitvoering moeten geven aan het mededingingsrecht moeten, indien
nodig, hun werkzaamheden coördineren teneinde te
garanderen dat de beste oplossing wordt toegepast. De
Gemeenschap en haar lidstaten hebben in het kader van
de overeenkomst inzake basistelecommunicatiediensten
van de Wereldhandelsorganisatie toezeggingen met
betrekking tot interconnectie van telecommunicatienetwerken gedaan die moeten worden gehonoreerd.

(1) PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 98/61/EG (PB L 268 van 3.10.1998, blz. 37).
(2) PB L 101 van 1.4.1998, blz. 24.
(3) PB L 165 van 19.6.1992, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 98/80/EG van de Commissie (PB L 14 van 20.1.1998,
blz. 27).
(4) PB L 336 van 30.13.2000, blz. 4.
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(14)

Richtlijn 97/33/EG voorziet in een reeks verplichtingen
die moeten worden opgelegd aan ondernemingen met
een aanmerkelijke marktmacht, namelijk transparantie,
non-discriminatie, een gescheiden boekhouding, toegang, alsook prijscontrole met inbegrip van kostenoriëntering. Dit scala aan mogelijke verplichtingen die
aan ondernemingen kunnen worden opgelegd dient te
worden gehandhaafd, zij het dat de verplichtingen een
limitatief karakter moeten krijgen, teneinde overregulering te voorkomen. In uitzonderlijke gevallen kan het,
met het oog op de inachtneming van internationale verbintenissen of communautaire wetgeving, dienstig zijn
verplichtingen inzake toegang of interconnectie op te
leggen aan alle marktpartijen, zoals thans het geval is
voor voorwaardelijke-toegangssystemen voor digitale
televisiediensten.

(15)

Het opleggen van een specifieke verplichting aan een
onderneming met een aanmerkelijke marktmacht vereist
geen extra marktanalyse, maar wel een verantwoording
dat de verplichting in kwestie passend en evenredig aan
de aard van het probleem is.

(16)

Transparantie van de eisen en voorwaarden inzake toegang en interconnectie, ook wat prijzen betreft, bespoedigt onderhandelingen, helpt conflicten voorkomen en
zorgt ervoor dat de marktpartijen erop vertrouwen dat
een dienst niet op discriminerende voorwaarden wordt
verleend. Openheid en transparantie van technische
interfaces kan van bijzonder belang zijn voor de interoperabiliteit. Als een nationale regelgevende instantie de
verplichting oplegt om informatie openbaar te maken,
mag zij eveneens preciseren hoe de informatie beschikbaar moet worden gesteld, waarbij bijvoorbeeld de wijze
van publicatie (papieren en/of elektronische drager) kan
worden vermeld, alsook of de informatie al dan niet gratis is, rekening houdend met het soort informatie en het
doel ervan.

(17)

Het beginsel van non-discriminatie zorgt ervoor dat
ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht geen
concurrentievervalsing veroorzaken, met name wanneer
het verticaal geïntegreerde ondernemingen betreft die
diensten verlenen aan ondernemingen waarmee zij op
downstream-markten concurreren.

(18)

Gescheiden boekhoudingen maken het mogelijk overboekingen van prijselementen zichtbaar te maken en
stellen de nationale regelgevingsinstanties in staat de
naleving van de verplichtingen inzake non-discriminatie
te toetsen. In dit verband heeft de Commissie Aanbeveling 98/322/EG van 8 april 1998 inzake interconnectie
in een geliberaliseerde telecommunicatiemarkt (Deel 2
 Scheiding van boekhoudingen en kostenberekeningen) (5) gepubliceerd.

(19)

Het verplicht opleggen van het verlenen van toegang tot
de netwerkinfrastructuur kan verantwoord zijn als een
middel om de concurrentie te vergroten, maar de nationale regelgevende instanties moeten de rechten van een

(5) PB L 141 van 13.5.1998, blz. 6.
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infrastructuureigenaar om zijn infrastructuur te eigen
bate te exploiteren afwegen tegen de rechten van andere
dienstenaanbieders om toegang te krijgen tot faciliteiten
die voor hen van essentieel belang zijn om concurrerende diensten te kunnen aanbieden. Wanneer exploitanten verplicht zijn om in te gaan op redelijke verzoeken om toegang tot en gebruik van bepaalde netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, kunnen dergelijke verzoeken alleen afgewezen worden op basis van
objectieve criteria als technische haalbaarheid of de
noodzaak om de integriteit van het netwerk te handhaven. In geval van weigering van toegang kan de benadeelde partij de zaak ter beslechting volgens de procedures van artikel 20 en artikel 21 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) voorleggen. Van een exploitant met verplichtingen inzake machtiging tot toegang
kan niet geëist worden dat hij vormen van toegang verleent die niet binnen zijn bevoegdheden liggen. Dat de
nationale regelgevende instanties het verlenen van toegang verplicht stellen om op korte termijn de concurrentie te bevorderen, mag er niet toe leiden dat concurrenten minder gestimuleerd worden om te investeren in
alternatieve faciliteiten die op langere termijn voor meer
concurrentie zullen zorgen. De Commissie heeft een
bekendmaking gedaan betreffende de toepassing van de
mededingingsregels op overeenkomsten inzake toegang
in de telecommunicatiesector (1), waarin deze aspecten
worden behandeld. De nationale regelgevende instanties
kunnen de aanbieder en/of houders van een machtiging
tot toegang overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving
technische en operationele voorwaarden stellen.

(20)
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opbrengst toe te staan uit het geïnvesteerde kapitaal,
met inbegrip van relevante arbeidskosten en bouwkosten, indien nodig na aanpassing van de waarde van het
kapitaal aan de actuele waarde van de activa en de efficiëntie van de bedrijfsvoering. De methode voor het
terugverdienen van de kosten moet aangepast zijn aan
de omstandigheden, rekening houdend met de noodzaak
om efficiëntie en duurzame concurrentie te bevorderen
en de voordelen voor de consumenten te maximaliseren.

(21)

Wanneer een nationale regelgevende instantie de invoering van een kostentoerekeningssysteem verplicht stelt
met het oog op prijscontrole, mag zij zelf een jaarlijkse
controle uitvoeren om te garanderen dat het kostentoerekeningssysteem wordt nageleefd als zij daartoe over
het nodige gekwalificeerde personeel beschikt, of kan zij
de controle laten uitvoeren door een andere gekwalificeerde instantie die onafhankelijk is van de betrokken
exploitant.

(22)

De publicatie van informatie door de lidstaten zal ervoor
zorgen dat de marktpartijen en potentiële nieuwe aanbieders meer inzicht krijgen in hun rechten en verplichtingen en weten waar zij nadere gegevens kunnen vinden. Publicatie in het Staatsblad draagt ertoe bij dat de
betrokken partijen en andere lidstaten de nodige informatie kunnen verkrijgen.

Met name het opleggen van technische voorwaarden
moet voldoen aan Richtlijn 98/34/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten
van de informatiemaatschappij (2).

(23)

Teneinde de efficiency en doelmatigheid van de pan-Europese elektronische-communicatiemarkt te waarborgen,
dient de Commissie controle uit te oefenen op en informatie te publiceren over de kosten aan de hand waarvan
de prijs aan de eindverbruiker wordt berekend.

Prijscontrole kan noodzakelijk zijn wanneer uit de analyse van een specifieke markt blijkt dat er sprake is van
inefficiënte concurrentie. Eventueel kan worden volstaan
met een relatief kleine ingreep, zoals het opleggen van
een bij regelgeving vastgestelde verplichting dat de prijzen voor carrierselectie tijdelijk moeten zijn, zoals
bepaald in Richtlijn 97/33/EG, maar er kunnen ingrijpender maatregelen nodig zijn zoals de verplichting om,
wanneer de prijzen kostengeoriënteerd zijn, volledige
verantwoording over deze prijzen af te leggen ingeval
de concurrentie onvoldoende sterk is om te voorkomen
dat buitensporige prijzen worden toegepast. Met name
dienen exploitanten met een aanzienlijke marktmacht
zich ervan te onthouden zodanige prijzen te hanteren
dat het verschil tussen hun detailprijzen en de interconnectieprijzen die zij aanrekenen aan concurrenten die op
detailhandelsniveau vergelijkbare diensten aanbieden,
onvoldoende is om een duurzame concurrentie te waarborgen. Wanneer een nationale regelgevende instantie
de kosten berekent die worden verricht om een dienst
tot stand te brengen waarvoor krachtens deze richtlijn
een machtiging is verleend, is het wenselijk een redelijke

(24)

De ontwikkeling van de elektronische-communicatiemarkt met bijbehorende infrastructuur kan schadelijk
zijn voor het milieu en het landschappelijk schoon. De
lidstaten moeten dan ook toezien op dit proces en zo
nodig ingrijpen om de gevolgen ervan te beperken door
met de betrokken autoriteiten passende overeenkomsten
te sluiten en adequate oplossingen te zoeken.

(25)

Om te kunnen nagaan of het Gemeenschapsrecht correct wordt toegepast dient de Commissie te weten welke
ondernemingen als partijen met een aanmerkelijke
marktmacht zijn aangewezen en welke verplichtingen
door de nationale regelgevende instanties aan de marktpartijen zijn opgelegd. Het is dus noodzakelijk dat de
lidstaten de informatie die zij op nationaal niveau publiceren ook aan de Commissie toezenden. Als de Commissie van de lidstaten informatie verlangt, kan die
informatie langs elektronische weg worden toegezonden,
mits passende waarmerkingsprocedures worden overeengekomen.

(26)

Gezien het tempo van de technologische en de marktontwikkeling zal de tenuitvoerlegging van de richtlijn

(1) PB C 265 van 22.8.1998, blz. 2.
(2) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
98/48/EG (PB L 217 van 5.8.1998, blz. 19).
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binnen drie jaar na de datum van toepassing daarvan
worden geëvalueerd om na te gaan of de doelstellingen
worden gehaald.
(27)

(28)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).
Daar de doelstellingen van het overwogen optreden,
namelijk het vaststellen van een geharmoniseerd kader
om de toegang tot en de interconnectie van elektronische-telecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten te reguleren niet voldoende door de lidstaten
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de
omvang en de gevolgen van het optreden beter door de
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLYN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
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beoogde doelstellingen zijn verwezenlijkt. Toegang in de zin
van deze richtlijn omvat geen toegang voor eindgebruikers.

Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn zijn de definities van artikel 2 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) van toepassing.
Voorts wordt in deze richtlijn verstaan onder:
a) toegang: het beschikbaar stellen van faciliteiten en/of
diensten aan een andere onderneming, onder uitdrukkelijke
voorwaarden, hetzij op exclusieve hetzij op niet-exclusieve
basis, met het oog op het aanbieden van elektronische
communicatiediensten. Dit omvat onder andere: toegang
tot netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten dat met
zich mee kan brengen het koppelen van apparaten door
middel van vaste of mobiele middelen (dit omvat in het bijzonder de toegang tot het aansluitnetwerk en tot alle faciliteiten en diensten die noodzakelijk zijn om via het aansluitnetwerk diensten te verlenen); toegang tot materiële
infrastructuur waaronder gebouwen, kabelgoten en masten;
toegang tot programmatuursystemen, waaronder operationele ondersteuningssystemen; toegang tot nummervertaling
of systemen met vergelijkbare functionaliteit; toegang tot
vaste en mobiele netwerken, met name voor roaming; toegang tot voorwaardelijke toegangssystemen voor digitaletelevisiediensten; toegang tot virtuele netwerkdiensten;

TOEPASSINGSGEBIED, DOELSTELLING EN DEFINITIES

Artikel 1
Toepassingsgebied en doelstelling
1.
Binnen het bij Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) vastgestelde kader harmoniseert deze richtlijn de wijze waarop de
lidstaten de toegang tot en de interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten reguleren.
Doelstelling is, met inachtneming van de beginselen van de
interne markt een regelgevingskader voor de betrekkingen tussen aanbieders van netwerken en diensten tot stand te brengen,
dat leidt tot duurzame concurrentie, interoperabiliteit van elektronische communicatiediensten en voordelen voor de consument.
2.
Deze richtlijn voorziet in rechten en verplichtingen voor
exploitanten en voor ondernemingen die interconnectie met
en/of toegang tot hun netwerken of bijbehorende faciliteiten
wensen. De richtlijn bevat doelstellingen voor de nationale
regelgevende instanties met betrekking tot toegang en interconnectie en stelt procedures vast om te garanderen dat de door
de nationale regelgevende instanties opgelegde verplichtingen
worden herzien en, waar nodig, opgeheven wanneer de
(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

b) interconnectie: het fysiek en logisch verbinden van openbare communicatienetwerken die door dezelfde of een
andere onderneming worden gebruikt om het de gebruikers van een onderneming mogelijk te maken te communiceren met die van dezelfde of van een andere onderneming
of toegang te hebben tot diensten die door een andere
onderneming worden aangeboden. Diensten kunnen worden aangeboden door de betrokken partijen of andere partijen die toegang hebben tot het netwerk. Interconnectie is
een specifiek type toegang dat wordt gerealiseerd tussen
exploitanten van openbare netwerken;
c) exploitant: onderneming die een openbaar communicatienetwerk of een bijbehorende faciliteit aanbiedt of gemachtigd is aan te bieden;
d) breedbeeldtelevisiedienst: televisiedienst die geheel of
gedeeltelijk bestaat uit programma's die zijn geproduceerd
en gemonteerd om te worden weergegeven in een schermvullend breedbeeldformaat. Het 16:9-formaat geldt als referentiekader voor breedbeeldtelevisiediensten;
e) aansluitnet: fysiek circuit dat het netwerkaansluitpunt in
de panden van de abonnee verbindt met de hoofdverdeler
of een soortgelijke voorziening in het vaste openbare telefoonnetwerk.
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HOOFDSTUK II

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3
Algemeen kader inzake toegang en interconnectie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat er geen beperkingen zijn
die het ondernemingen, gevestigd in één lidstaat of in verscheidene lidstaten, beletten onderling overeenkomsten inzake technische en commerciële regelingen voor toegang en/of interconnectie aan te gaan overeenkomstig het Gemeenschapsrecht. De
onderneming die om toegang of om interconnectie verzoekt
hoeft niet gemachtigd te zijn om te opereren in de lidstaat
waar om toegang of interconnectie wordt verzocht, indien zij
in die lidstaat geen diensten aanbiedt en geen netwerk exploiteert.
2.
Onverminderd artikel 31 van Richtlijn 2002/22/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake
de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronische-communicatienetwerken en -diensten (universeledienstrichtlijn) (1) handhaven de lidstaten geen wettelijke of
bestuursrechtelijke maatregelen die exploitanten verplichten
om, wanneer zij toegang of interconnectie mogelijk maken,
voor gelijkwaardige diensten ten aanzien van verschillende
ondernemingen verschillende eisen en voorwaarden te hanteren, en/of die de exploitanten verplichtingen opleggen die geen
verband houden met de daadwerkelijk geleverde toegangs- en
interconnectiediensten, onverminderd de voorwaarden in de
bijlage bij Richtlijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn).
Artikel 4
Rechten en verplichtingen van ondernemingen
1.
Exploitanten van openbare communicatienetwerken zijn
gerechtigd en, wanneer hun daarom wordt verzocht door daartoe gemachtigde ondernemingen, verplicht te onderhandelen
over interconnectie met het doel algemeen beschikbare elektronische communicatiediensten aan te bieden, teneinde de verlening en de interoperabiliteit van de diensten in de gehele
Gemeenschap te waarborgen. Exploitanten verlenen andere
ondernemingen toegang en interconnectie onder voorwaarden
die verenigbaar zijn met de verplichtingen die door de nationale regelgevende instantie worden opgelegd uit hoofde van de
artikelen 5 tot en met 8.
2.
Openbare elektronische-communicatienetwerken die zijn
opgezet voor de distributie van digitale televisiediensten moeten in staat zijn breedbeeldtelevisiediensten en -programma's
door te geven. Netwerkexploitanten die breedbeeldtelevisiediensten of -programma's ontvangen en doorgeven handhaven dat
breedbeeldformaat.
3.
Onverminderd artikel 11 van Richtlijn 2002/20/EG
(machtigingsrichtlijn) eisen de lidstaten van ondernemingen die
voor, tijdens of na onderhandelingen over toegangs- of inter(1) Zie blz. 51 van dit Publicatieblad.
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connectieovereenkomsten informatie van een andere onderneming verkrijgen, dat zij die informatie uitsluitend gebruiken
voor het doel waarvoor zij werd verstrekt en te allen tijde de
vertrouwelijkheid van verstrekte of opgeslagen informatie in
acht nemen. De verkregen informatie wordt niet doorgegeven
aan enige andere partij, in het bijzonder andere afdelingen,
dochterondernemingen of partners, die door die informatie
concurrentievoordeel zouden kunnen behalen.

Artikel 5
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de nationale
regelgevende instanties met betrekking tot toegang en
interconnectie
1.
Met het oog op de doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), bevorderen, en waar nodig
waarborgen de nationale regelgevende instanties overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn passende toegang en
interconnectie, alsook interoperabiliteit van diensten, en oefenen zij daarbij hun bevoegdheid uit op een wijze die bevorderlijk is voor efficiëntie en duurzame concurrentie en die de
eindgebruikers het grootste voordeel biedt.
De nationale regelgevende instanties moeten in het bijzonder,
onverminderd maatregelen overeenkomstig artikel 8 ten aanzien van ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht:
a) verplichtingen kunnen opleggen, voorzover noodzakelijk
om eind-tot-eindverbindingen te waarborgen, aan ondernemingen die de toegang tot de eindgebruikers controleren;
hetgeen in gevallen waarin zulks gerechtvaardigd is ook de
verplichting inhoudt om te zorgen voor interconnectie van
hun netwerken waar dat niet reeds gebeurd is;
b) exploitanten kunnen verplichten, voorzover noodzakelijk
om de toegang van eindgebruikers tot door de lidstaat
gespecificeerde digitale radio- en televisieomroepdiensten te
waarborgen, toegang tot de andere in bijlage I, deel II,
bedoelde faciliteiten aan te bieden op billijke, redelijke en
niet-discriminerende voorwaarden.
2.
Als een exploitant in overeenstemming met artikel 12 de
verplichting wordt opgelegd toegang te verlenen, kunnen de
nationale regelgevende instanties conform de Gemeenschapswetgeving technische of operationele voorwaarden opleggen
aan de aanbieder en/of de gebruikers van die toegang, wanneer
dat nodig is om de normale werking van het netwerk te garanderen. Voorwaarden die betrekking hebben op de toepassing
van specifieke technische normen of specificaties moeten stroken met artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn).
3.
Overeenkomstig de leden 1 en 2 opgelegde verplichtingen en voorwaarden zijn objectief, transparant, evenredig en
niet-discriminerend en worden toegepast volgens de procedure
van de artikelen 6 en 7 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn).
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4.
Wat toegang en interconnectie betreft, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende instantie de bevoegdheid heeft op eigen initiatief, indien gerechtvaardigd, dan wel,
bij gebreke van overeenstemming tussen ondernemingen, wanneer één van de betrokken partijen daarom verzoekt, in te grijpen ter waarborging van de beleidsdoelstellingen van artikel 8
van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), zulks overeenkomstig het bepaalde in deze richtlijn en volgens de procedures
van de artikelen 6 en 7, 20 en 21 van Richtlijn 2002/21/EG
(kaderrichtlijn).

HOOFDSTUK III
VERPLICHTINGEN VAN EXPLOITANTEN
EN MARKTOBSERVATIEPROCEDURES

Artikel 6
Systemen van voorwaardelijke-toegang en andere
faciliteiten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de voorwaarden van de
bijlage I, deel I, van toepassing zijn met betrekking tot de voorwaardelijke toegang tot digitale televisie- en radio-omroepdiensten ten behoeve van kijkers en luisteraars in de Gemeenschap, ongeacht de wijze van doorgifte.
2.
In het licht van de ontwikkelingen van de markt en de
technologische ontwikkelingen kan bijlage I worden gewijzigd
volgens de procedure van artikel 14, lid 3.
3.
Niettegenstaande lid 1 kunnen de lidstaten hun nationale
regelgevende instantie machtigen om zo spoedig mogelijk na
de inwerkingtreding van deze richtlijn, en vervolgens op
gezette tijden, een evaluatie uit te voeren van de uit hoofde
van dit artikel toegepaste voorwaarden, door overeenkomstig
lid 1 van artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn)
een marktanalyse uit te voeren om te bepalen of zij moeten
worden gehandhaafd, gewijzigd of ingetrokken.
Wanneer een nationale regelgevende instantie uit die marktanalyse opmaakt dat één of meer exploitanten op de desbetreffende markt geen aanmerkelijke macht bezitten, kan zij de
voorwaarden met betrekking tot die exploitanten wijzigen of
intrekken overeenkomstig de procedure van de artikelen 6 en
7 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), doch alleen voorzover:
a) de toegankelijkheid voor eindgebruikers van radio- en televisie-uitzendingen, omroepkanalen en diensten, nader aangeduid overeenkomstig artikel 31 van Richtlijn
2001/22/EG (universeledienstrichtlijn), niet door een dergelijke wijziging of intrekking wordt aangetast; en
b) de vooruitzichten voor werkelijke mededinging in de markten voor:
i)

detailhandel in digitale televisie- en radio-omroepdiensten en
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ii) systemen van voorwaardelijke toegang en andere bijbehorende faciliteiten
niet door een dergelijke wijziging of intrekking worden
aangetast.
Voor de voorafgaande kennisgeving aan de partijen waarvoor
een dergelijke wijziging of opheffing van verplichtingen geldt
wordt een passende termijn in acht genomen.
4.
Voorwaarden die in overeenstemming met dit artikel
worden opgelegd doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van
de lidstaten verplichtingen op te leggen in verband met de presentatie van elektronische programmagidsen en soortgelijke
overzichts- en navigatiefaciliteiten.

Artikel 7
Evaluatie van eerdere verplichtingen inzake toegang en
interconnectie
1.
De lidstaten handhaven alle verplichtingen inzake toegang en interconnectie die vóór de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn ten aanzien van openbare communicatienetwerken en/of -diensten aanbiedende ondernemingen golden krachtens de artikelen 4, 6, 7, 8, 11, 12 en 14 van Richtlijn 97/33/EG, artikel 16 van Richtlijn 98/10/EG en de artikelen 7 en 8 van Richtlijn 92/44/EG; deze verplichtingen worden
gehandhaafd totdat zij zijn geëvalueerd en daarover een besluit
is genomen overeenkomstig lid 3.
2.
De Commissie zal aangeven welke markten relevant zijn
voor de in lid 1 bedoelde verplichtingen in de eerste aanbeveling inzake relevante markten voor producten en diensten en
in de beschikking tot vaststelling van de transnationale markten, die volgens de procedure van artikel 15 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) wordt aangenomen.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van deze
richtlijn, en vervolgens op gezette tijden, een marktanalyse uitvoeren volgens de procedure van artikel 16 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) om te bepalen of de betrokken
verplichtingen moeten worden gehandhaafd, gewijzigd of
opgeheven. Voor de voorafgaande kennisgeving aan de partijen
waarvoor een dergelijke wijziging of opheffing van verplichtingen geldt wordt een passende termijn in acht genomen.

Artikel 8
Oplegging, wijziging of opheffing van verplichtingen
1.
De lidstaten zien erop toe dat de nationale regelgevende
instanties de nodige bevoegdheden krijgen om de in de artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 van deze richtlijn vermelde verplichtingen op te leggen.
2.
Wanneer een overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) verrichte marktanalyse uitwijst dat
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een exploitant een aanmerkelijke macht op een specifieke
markt bezit, leggen de nationale regelgevende instanties hem,
waar passend, de in de artikelen 9, 10, 11, 12 en 13 van deze
richtlijn genoemde verplichtingen op.
3.

Onverminderd

 de artikelen 5, leden 1 en 2, en artikel 6;
 de artikelen 12 en 13 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn), Voorwaarde 7 in Sectie B van de bijlage bij Richtlijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn) toegepast krachtens
artikel 6, lid 1, van die richtlijn, en artikelen 27, 28 en 30
van Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn), en de
relevante bepalingen van Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatie-sector (1), die verplichtingen opleggen aan die ondernemingen die niet zijn aangemerkt als ondernemingen met
een aanmerkelijke marktmacht; of
 de noodzaak aan internationale verbintenissen te voldoen,
leggen de nationale regelgevende instanties de in de artikelen 9
tot en met 13 vermelde verplichtingen niet op aan exploitanten die niet overeenkomstig lid 2 zijn aangewezen.
Wanneer een nationale regelgevende instantie in uitzonderlijke
omstandigheden voornemens is aan exploitanten met een aanmerkelijke marktmacht andere verplichtingen met betrekking
tot toegang of interconnectie op te leggen dan die welke zijn
vermeld in de artikelen 9 tot en met 13 van deze richtlijn,
vraagt zij daarvoor toestemming aan de Commissie. De Commissie neemt overeenkomstig artikel 14, lid 2, een besluit dat
de nationale regelgevende instantie toestaat of verhindert dergelijke maatregelen te nemen.
4.
De overeenkomstig dit artikel opgelegde verplichtingen
worden op de aard van het geconstateerde probleem gebaseerd
en in het licht van de doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn) proportioneel toegepast en
gerechtvaardigd. Die verplichtingen worden alleen opgelegd na
overleg als bedoeld in de artikelen 6 en 7 van die richtlijn.
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betrekking tot interconnectie en/of toegang opleggen op grond
waarvan exploitanten nader genoemde informatie, zoals boekhoudkundige informatie, technische specificaties, netwerkkenmerken, eisen en voorwaarden voor levering en gebruik, alsmede tarieven, openbaar moeten maken.
2.
In het bijzonder wanneer voor een exploitant verplichtingen inzake non-discriminatie gelden, kunnen de nationale
regelgevende instanties van die exploitant eisen dat hij een referentieofferte publiceert die voldoende gespecificeerd is om te
garanderen dat de ondernemingen niet behoeven te betalen
voor faciliteiten die voor de gewenste dienst niet nodig zijn, en
waarin een beschrijving wordt gegeven van de betrokken offertes, uitgesplitst in diverse elementen naar gelang van de marktbehoeften, en van de daaraan verbonden eisen en voorwaarden,
met inbegrip van de tarieven. De nationale regelgevende
instantie kan onder meer eisen dat een referentieofferte wordt
gewijzigd om uitvoering te geven aan de uit hoofde van deze
richtlijn opgelegde verplichtingen.
3.
De nationale regelgevende instanties kunnen preciseren
welke informatie beschikbaar moet worden gesteld, hoe gedetailleerd zij moet zijn en op welke wijze zij moet worden
gepubliceerd.
4.
Onverminderd lid 3 zorgen de nationale regelgevende
instanties ervoor dat wanneer een exploitant verplichtingen uit
hoofde van artikel 12 heeft aangaande ontbundelde toegang
tot de tweeaderige metaalleiding van het aansluitnet, er een
referentieofferte wordt gepubliceerd die ten minste de in bijlage
II genoemde elementen bevat.
5.
In het licht van de marktontwikkelingen en de technische
vooruitgang kan bijlage II volgens de procedure van artikel 14,
lid 3, worden gewijzigd.
Artikel 10
Verplichting inzake non-discriminatie
1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 verplichtingen inzake non-discriminatie met betrekking tot interconnectie en/of toegang opleggen.

5.
Met betrekking tot lid 3, eerste alinea, derde streepje,
geven de nationale regelgevende instanties de Commissie kennis van besluiten om voor marktpartijen in de Gemeenschap
geldende verplichtingen op te leggen, te wijzigen of op te heffen, volgens de procedure van artikel 7 van Richtlijn
2002/21/EG (kaderrichtlijn).

2.
Verplichtingen inzake non-discriminatie moeten er in het
bijzonder voor zorgen dat de exploitant ten aanzien van
andere ondernemingen die gelijkwaardige diensten aanbieden
onder gelijkwaardige omstandigheden gelijkwaardige voorwaarden toepast, en aan anderen diensten en informatie aanbiedt
onder dezelfde voorwaarden en van dezelfde kwaliteit als die
welke hij zijn eigen diensten of diensten van zijn dochterondernemingen of partners biedt.

Artikel 9

Artikel 11

Verplichting tot transparantie

Verplichting tot het voeren van gescheiden
boekhoudingen

1.
De nationale regelgevende instanties kunnen overeenkomstig artikel 8 verplichtingen inzake transparantie met
(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.

1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 het voeren van gescheiden boekhoudingen voorschrijven met betrekking tot bepaalde met interconnectie en/of toegang verband houdende activiteiten.

24.4.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Met name kan een nationale regelgevende instantie van een
verticaal geïntegreerde onderneming eisen dat deze opening
van zaken geeft over haar groothandelsprijzen en verrekenprijzen, onder andere om ervoor te zorgen dat eventuele non-discriminatievoorschriften als bedoeld in artikel 10 nageleefd worden of om, zonodig, onbillijke kruissubsidiëring te voorkomen.
De nationale regelgevende autoriteiten kunnen nader bepalen
welk model en welke boekhoudkundige methode moeten worden gehanteerd.
2.
Onverminderd artikel 5 van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) hebben de nationale regelgevende instanties, om het
toezicht op de naleving van verplichtingen inzake transparantie
en non-discriminatie te vergemakkelijken, de bevoegdheid voor
te schrijven dat boekhouddocumenten, met inbegrip van gegevens over van derden ontvangen inkomsten, op verzoek worden overgelegd. De nationale regelgevende instanties kunnen
dergelijke informatie publiceren wanneer zij bijdraagt tot een
open en concurrentiegerichte markt, met inachtneming van de
nationale en communautaire regels inzake vertrouwelijkheid
van handelsgegevens.

Artikel 12
Verplichtingen inzake toegang tot en gebruik van
specifieke netwerkfaciliteiten
1.
Een nationale regelgevende instantie kan exploitanten
overeenkomstig artikel 8 de verplichting opleggen in te gaan
op redelijke verzoeken om toegang tot en gebruik van
bepaalde netwerkonderdelen en bijbehorende faciliteiten, onder
andere wanneer de nationale regelgevende instantie van
mening is dat het weigeren van toegang of het opleggen van
onredelijke voorwaarden met eenzelfde effect de ontwikkeling
van een door duurzame concurrentie gekenmerkte detailhandelsmarkt zou belemmeren of niet in het belang van de eindgebruiker zou zijn.
Van exploitanten kan onder meer worden verlangd dat zij:
a) derden toegang verlenen tot bepaalde netwerkelementen
en/of faciliteiten, met inbegrip van ontbundelde toegang
tot het aansluitnetwerk;
b) te goeder trouw onderhandelen met ondernemingen die
verzoeken om toegang;

f)
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co-lokatie of andere vormen van gedeeld gebruik van faciliteiten aanbieden, inclusief gedeeld gebruik van kabelgoten,
gebouwen of masten;

g) bepaalde diensten aanbieden die nodig zijn voor de interoperabiliteit van de aan gebruikers geleverde eind-tot-einddiensten, inclusief faciliteiten voor intelligente netwerkdiensten of roaming binnen mobiele netwerken;
h) toegang verlenen tot operationele ondersteuningssystemen
of vergelijkbare softwaresystemen die nodig zijn om billijke
concurrentie bij het aanbieden van diensten te waarborgen;
i)

zorgen voor interconnectie van netwerken of netwerkfaciliteiten.

De nationale regelgevende instanties kunnen aan die verplichtingen voorwaarden verbinden aangaande billijkheid, redelijkheid en opportuniteit.
2.
Wanneer de nationale regelgevende instanties overwegen
de in lid 1 genoemde verplichtingen op te leggen, en in het bijzonder bij hun evaluatie van de vraag of dergelijke verplichtingen wel evenredig zijn met de doelstellingen van artikel 8 van
Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) betrekken zij met name
de volgende factoren in hun overwegingen:
a) de technische en economische levensvatbaarheid van het
gebruik of de installatie van concurrerende faciliteiten, in
het licht van het tempo van de marktontwikkeling, rekening houdend met de aard van en het soort interconnectie
en toegang;
b) de haalbaarheid van de voorgestelde toegangverlening,
rekening houdend met de beschikbare capaciteit;
c) de door de eigenaar van de faciliteit verrichte initiële investering, rekening houdend met de aan de investering verbonden risico's;
d) de noodzaak om op lange termijn de concurrentie in stand
te houden;
e) in voorkomend geval, ter zake geldende intellectuele-eigendomsrechten;
f)

het verlenen van pan-Europese diensten.
Artikel 13

c) reeds verleende toegang tot faciliteiten niet intrekken;
d) op groothandelsbasis bepaalde diensten aanbieden voor
doorverkoop door derden;
e) open toegang verlenen tot technische interfaces, protocollen of andere kerntechnologieën die onmisbaar zijn voor
de interoperabiliteit van diensten of virtuele netwerkdiensten;

Verplichtingen inzake prijscontrole en kostentoerekening
1.
Een nationale regelgevende instantie kan overeenkomstig
artikel 8 verplichtingen inzake het terugverdienen van kosten
en prijscontrole opleggen, inclusief verplichtingen inzake kostenoriëntering van prijzen en kostentoerekeningssystemen,
voor het verlenen van specifieke interconnectie- en/of toegangtypes, wanneer uit een marktanalyse blijkt dat de betrokken
exploitant de prijzen door het ontbreken van werkelijke concurrentie op een buitensporig hoog peil kan handhaven of de
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marges kan uithollen, ten nadele van de eindgebruikers. De
nationale regelgevende instanties houden rekening met de door
de exploitant gedane investeringen en laten toe dat hij een
redelijke opbrengst verkrijgt uit zijn kapitaalinbreng, de aangegane risico's in aanmerking genomen.
2.
De nationale regelgevende instanties zien erop toe dat
regelingen voor het terugverdienen van kosten en tariferingsmethoden die worden opgelegd erop gericht zijn efficiëntie en
duurzame concurrentie te bevorderen en de consument maximaal voordeel te bieden. In dat verband kunnen de nationale
regelgevende autoriteiten ook rekening houden met beschikbare prijzen van vergelijkbare concurrerende markten.
3.
Wanneer voor een exploitant een verplichting inzake
kostenoriëntering van zijn tarieven geldt, is het aan hem om
aan te tonen dat de tarieven worden bepaald op basis van de
kosten verhoogd met een redelijk investeringsrendement. Voor
de berekening van de kosten verbonden aan efficiënte dienstverlening, kunnen de nationale regelgevende instanties boekhoudkundige kostenberekeningsmethoden gebruiken die los
staan van de door de onderneming gebruikte methoden. De
nationale regelgevende instanties kunnen van een exploitant
verlangen dat deze volledige verantwoording aflegt over zijn
tarieven en indien nodig dat deze worden aangepast.
4.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat,
wanneer de invoering van een kostentoerekeningssysteem verplicht wordt gesteld met het oog op prijscontrole, een beschrijving van dit systeem ter beschikking van het publiek wordt
gesteld waarin ten minste de hoofdcategorieën waarin de kosten worden ingedeeld en de voor de toerekening van de kosten
toegepaste regels worden vermeld. Een gekwalificeerde onafhankelijke instantie ziet toe op de inachtneming van het kostentoerekeningssysteem. Ieder jaar wordt een verklaring betreffende de inachtneming van het systeem gepubliceerd.

HOOFSTUK IV
PROCEDUREBEPALINGEN
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Artikel 15
Publicatie van en toegang tot informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de krachtens deze richtlijn
aan ondernemingen opgelegde specifieke verplichtingen openbaar worden gemaakt, met vermelding van het specifieke product respectievelijk de specifieke dienst en de betrokken geografische markten. Zij zorgen ervoor dat actuele informatie, op
voorwaarde dat zij niet vertrouwelijk is en vooral geen bedrijfsgeheimen bevat, openbaar wordt gemaakt op een wijze die
waarborgt dat alle belanghebbende partijen gemakkelijke toegang tot die informatie hebben.
2.
De lidstaten zenden de Commissie een kopie van alle
gepubliceerde informatie toe. De Commissie stelt deze informatie in een gemakkelijk toegankelijke vorm beschikbaar en verstrekt haar zo nodig aan het Comité communicatie.

Artikel 16
Kennisgeving
1.
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op de in artikel
18, lid 1, tweede alinea, bedoelde datum van toepassing ervan
in kennis welke nationale regelgevende instanties met de in
deze richtlijn omschreven taken zijn belast.
2.
De nationale regelgevende instanties stellen de Commissie
in kennis van de namen van de exploitanten die geacht worden
een aanzienlijke marktmacht te hebben in de zin van deze
richtlijn, en van de verplichtingen die hun krachtens de richtlijn worden opgelegd. Alle wijzigingen met betrekking tot de
aan ondernemingen opgelegde verplichtingen of de onder de
toepassing van deze richtlijn vallende ondernemingen worden
onverwijld ter kennis van de Commissie gebracht.

Artikel 17

Artikel 14

Evaluatieprocedure

Comité

De Commissie evalueert op gezette tijden de werking van deze
richtlijn en brengt verslag uit aan het Europees Parlement en
de Raad, de eerste maal uiterlijk drie jaar na de in artikel 18,
lid 1, tweede alinea, bedoelde datum van toepassing. De Commissie kan de lidstaten daartoe om inlichtingen vragen, die
onverwijld worden verstrekt.

1.
De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 22
van Richtlijn 2002/21/EG (kaderrichtlijn) ingestelde Comité
voor communicatie.
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

Artikel 18
Omzetting in nationaal recht

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

1.
De lidstaten dienen vóór 24 juli 2003 de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

4.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 25 juli 2003.

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
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Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen, en die van alle latere wijzigingen in
die bepalingen.
Artikel 19
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
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Artikel 20
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 7 maart 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

J. C. APARICIO
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BIJLAGE I
VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT DIGITALE TELEVISIE- EN RADIO-OMROEPDIENSTEN TEN
BEHOEVE VAN KIJKERS EN LUISTERAARS IN DE GEMEENSCHAP
Deel I: Voorwaarden voor systemen van voorwaardelijke toegang overeenkomstig artikel 6, lid 1
De lidstaten zorgen ervoor dat overeenkomstig artikel 6 met betrekking tot de voorwaardelijke toegang tot digitale televisie- en radio-omroepdiensten voor kijkers en luisteraars in de Gemeenschap, ongeacht de wijze van doorgifte, de volgende voorwaarden gelden:
a)

systemen van voorwaardelijke toegang die op de markt van de Gemeenschap worden geëxploiteerd moeten de
nodige technische mogelijkheden bieden voor een kosteneffectieve controle-overdracht, waarbij de mogelijkheid
wordt geboden voor volledige controle door netwerkexploitanten op lokaal of regionaal niveau op de diensten
waarbij gebruikt wordt gemaakt van dergelijke systemen van voorwaardelijke toegang;

b) alle exploitanten van diensten voor voorwaardelijke toegang, ongeacht de wijze van doorgifte, die diensten voor
toegang tot digitale televisie- en radiodiensten aanbieden, waarvan de omroepen afhangen om potentiële kijkers of
luisteraars te kunnen bereiken, moeten:
 alle omroepen op billijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden die in overeenstemming zijn met de
communautaire mededingingsregels, technische diensten aanbieden met behulp waarvan de op digitale wijze
doorgegeven diensten van de omroep door gemachtigde kijkers of luisteraars kunnen worden ontvangen door
middel van door de exploitant van de betrokken diensten beheerde decoders, en die voldoen aan de communautaire mededingingsregels,
 een gescheiden boekhouding voeren met betrekking tot hun activiteiten als aanbieders van voorwaardelijke toegang;
c)

wanneer zij licenties verlenen aan fabrikanten van consumentenapparatuur moeten de houders van industriëleeigendomsrechten op producten en systemen voor voorwaardelijke toegang ervoor zorgen dat dit gebeurt op billijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden. De houders van dergelijke rechten mogen, rekening houdend
met technische en commerciële factoren, de verlening van licenties niet binden aan voorwaarden die een verbod
leggen op dan wel ontradend of ontmoedigend werken ten aanzien van de verwerking in hetzelfde product van:
 een gemeenschappelijke interface die een verbinding met verschillende andere toegangsystemen mogelijk
maakt, of
 voor een ander toegangsysteem kenmerkende functies, mits de licentiehouder zich houdt aan de redelijke en
passende voorwaarden die, wat hem betreft, moeten zorgen voor de veiligheid van de transacties van de exploitanten van systemen van voorwaardelijke toegang.
Deel II: Andere faciliteiten waaraan uit hoofde van artikel 5, lid 1, onder b), voorwaarden kunnen worden
opgelegd

a)

Toegang tot applicatieprogramma-interfaces (API's)

b) Toegang tot elektronische programmagidsen (EPG's)
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BIJLAGE II
MINIMUMLIJST VAN PUNTEN DIE MOETEN VOORKOMEN IN HET DOOR DE AANGEMELDE
EXPLOITANTEN TE PUBLICEREN REFERENTIEAANBOD VOOR ONTBUNDELDE TOEGANG TOT HET
AANSLUITNETWERK
In deze bijlage wordt verstaan onder:
a)

subnetwerk: een gedeeltelijk aansluitnetwerk dat het netwerkaansluitpunt in de panden van de abonnee verbindt
met een concentratiepunt of een nader bepaald tussenliggend aansluitpunt in het vaste openbare telefoonnetwerk;

b) ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk: volledig ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk en gedeelde
toegang tot het aansluitnetwerk; dit begrip behelst geen verandering in de eigendom van het aansluitnetwerk;
c)

volledig ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk: het verlenen van toegang aan een ontvanger tot het aansluitnetwerk of het sub-netwerk van de aangemelde exploitant, waarbij toestemming wordt verleend voor het
gebruik van het volledige frequentiespectrum van de twee metaaldraden;

d) gedeelde toegang tot het aansluitnetwerk: het verlenen van toegang aan een ontvanger tot het aansluitnetwerk of
subnetwerk van de aangemelde exploitant, waarbij toestemming wordt verleend voor het gebruik van het buiten de
spraakband liggende deel van het frequentiespectrum van de twee metaaldraden; de aangemelde exploitant blijft het
aansluitnet gebruiken om het publiek de telefoondienst te leveren.
A. Voorwaarden voor ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk
1.

Netwerkelementen waartoe toegang wordt aangeboden, met in het bijzonder de volgende elementen:
a)

toegang tot aansluitnetwerken,

b) toegang tot het buiten de spraakband liggende deel van het frequentiespectrum van een aansluitnetwerk,
in geval van gedeelde toegang tot het aansluitnet.
2.

Informatie over de plaatsen van de fysieke aansluitpunten (1), beschikbaarheid van aansluitnetwerken op
bepaalde delen van het toegangsnet.

3.

Technische voorwaarden die verband houden met toegang tot en gebruik van aansluitnetwerken, met inbegrip
van de technische kenmerken van de tweeaderige metaalleiding van het aansluitnet.

4.

Procedures voor het bestellen en verstrekken, gebruiksbeperkingen.

B. Collocatiediensten
1.

Informatie over de desbetreffende plaatsen van de aangemelde exploitanten.

2.

Collocatieopties op de in punt B1 genoemde plaatsen (met inbegrip van fysieke collocatie en, in voorkomend
geval, collocatie op afstand en virtuele collocatie).

3.

Apparatuurkenmerken: Eventuele beperkingen voor apparatuur die in collocatie kan worden geplaatst.

4.

Veiligheidsaspecten: Door aangemelde exploitanten getroffen maatregelen om de veiligheid van hun locaties te
waarborgen.

5.

Voorwaarden voor de toegang van het personeel van concurrerende exploitanten.

6.

Veiligheidsnormen.

7.

Regels voor toewijzing van ruimte wanneer de collocatieruimte beperkt is.

8.

Regels voor ontvangers voor de inspectie van locaties waarop fysieke collocatie mogelijk is of plaatsen waar
collocatie is geweigerd in verband met ruimtegebrek.

(1) Om redenen van openbare veiligheid kan deze informatie alleen belanghebbenden ter beschikking worden gesteld.
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C. Informatiesystemen
Voorwaarden voor toegang tot de operationele ondersteunende systemen, informatiesystemen of databases voor
reservering, levering, bestelling, onderhouds- en herstelverzoeken en facturering van de aangemelde exploitant.
D. Leveringsvoorwaarden
1.

Termijn waarbinnen wordt gereageerd op verzoeken om diensten en faciliteiten, overeenkomsten inzake het
niveau van de dienst, procedures om gebreken te verhelpen en om terug te keren naar het gangbare niveau
van dienstverlening en parameters voor de kwaliteit van de dienstverlening.

2.

Standaardcontract, indien van toepassing met inbegrip van vergoeding voor te late levering.

3.

Tarieven of tariferingsformules voor elk van bovengenoemde aspecten, functies en faciliteiten.
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RICHTLIJN 2002/20/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 7 maart 2002
betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(Machtigingsrichtlijn)

ders dezelfde objectieve, transparante, niet-discriminerende en evenredige rechten, voorwaarden en procedures gelden.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(5)

Deze richtlijn is uitsluitend van toepassing op het toekennen van gebruiksrechten op radiofrequenties wanneer dat gebruik gepaard gaat met het aanbieden van
elektronische-communicatienetwerken of -diensten, normaliter tegen betaling. Persoonlijk gebruik van radioapparaten, gebaseerd op het niet-exclusieve gebruik van
specifieke radiofrequenties door een gebruiker en zonder
verband met een economische activiteit, zoals het
gebruik van een citizen's band door een radioamateur
gaat niet gepaard met het aanbieden van elektronischecommunicatienetwerken en -diensten en valt derhalve
niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn. Dergelijk gebruik valt onder de toepassing van Richtlijn
1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van
9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning
van hun conformiteit (4).

(6)

Bepalingen betreffende het vrij verkeer van voorwaardelijke-toegangssystemen en het vrij verrichten van
beschermde diensten op basis van dergelijke systemen
staan in Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 20 november 1998 betreffende de
rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of
bestaande uit voorwaardelijke toegang (5). De machtiging van dergelijke systemen en diensten hoeft dus niet
onder deze richtlijn te vallen.

(7)

Een zo licht mogelijk machtigingssysteem moet worden
gehanteerd om het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten mogelijk te maken,
teneinde de ontwikkeling van nieuwe elektronischecommunicatiediensten alsmede transnationale communicatienetwerken en -diensten te bevorderen en dienstenaanbieders en consumenten te laten profiteren van de
schaalvoordelen van de interne markt.

(8)

Deze doelstellingen kunnen het best worden verwezenlijkt door middel van een algemene machtiging voor alle
elektronische-communicatienetwerken en -diensten, zonder dat een expliciet besluit of bestuurshandeling van de
nationale regelgevende instantie nodig is en waarvoor
kennisgeving de enige procedurele vereiste mag zijn.
Indien de lidstaten van aanbieders van elektronischecommunicatienetwerken of -diensten kennisgeving van

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De resultaten van de openbare raadpleging over de in
1999 ondernomen herziening van het regelgevingskader
voor elektronische communicatie, als weergegeven in de
mededeling van de Commissie van 26 april 2000, alsmede de bevindingen van de Commissie in haar mededelingen over het vijfde en het zesde verslag over de
tenuitvoerlegging van het pakket telecommunicatieregelgeving, hebben de noodzaak bevestigd van een beter
geharmoniseerde en lichtere markttoegangsregeling voor
elektronische-communicatienetwerken en -diensten in de
Gemeenschap.

(2)

De convergentie tussen verschillende elektronischecommunicatienetwerken en -diensten en de daarbij
gebruikte technieken maakt de totstandbrenging noodzakelijk van een machtigingssysteem waarin alle vergelijkbare diensten op vergelijkbare wijze worden behandeld, ongeacht de gebruikte technologieën.

(3)

Deze richtlijn strekt tot het scheppen van een juridisch
kader dat de vrijheid waarborgt om elektronischecommunicatienetwerken en -diensten te leveren uitsluitend onder de in deze richtlijn bepaalde voorwaarden en
met inachtneming van eventuele beperkingen overeenkomstig artikel 46, lid 1, van het Verdrag, met name
maatregelen uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid.

(4)

Deze richtlijn is van toepassing op machtigingen voor
alle al dan niet openbaar aangeboden elektronischecommunicatienetwerken en -diensten. Dit is van belang
om ervoor te zorgen dat voor beide categorieën aanbie-

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 230 en PB C 270 E van
25.9.2001, blz. 182.
(2) PB C 123 van 25.4.2001, blz. 55.
(3) Advies van het Europees Parlement van 1 maart 2001 (PB C 277
van 1.10.2001, blz. 116), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 17 september 2001 (PB C 337 van 30.11.2001, blz. 18)
en besluit van het Europees Parlement van 12 december 2001 (nog
niet gepubliceerd in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 14
februari 2002.

(4) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
(5) PB L 320 van 28.11.1998, blz. 54.
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borgde rechten objectief worden gerechtvaardigd, proportioneel zijn en mogen zij niet verder gaan dan noodzakelijk is ter verwezenlijking van de doelstellingen van
algemeen belang zoals die door de lidstaten overeenkomstig het Gemeenschapsrecht zijn vastgesteld. De verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorwaarden
voor het gebruik van een radiofrequentie en de desbetreffende aan de algemene machtiging gekoppelde
voorwaarden berust in elk geval bij de onderneming
waaraan het gebruiksrecht voor de radiofrequentie is
toegewezen.

de aanvang van hun activiteiten verlangen, kunnen zij
een wettelijk erkend postaal of elektronisch bewijs van
die kennisgeving verlangen. Dit bewijs mag geenszins
een bestuurshandeling behelzen of vergen van de nationale regelgevende instantie waaraan die kennisgeving is
gedaan.

(9)

(10)

(11)

(12)

De rechten en plichten van ondernemingen in het kader
van algemene machtigingen moeten expliciet in die
machtigingen worden opgenomen om een level playing
field in de Gemeenschap te waarborgen en grensoverschrijdende onderhandelingen over interconnectie tussen
openbare communicatienetwerken te vergemakkelijken.

Door de algemene machtiging zijn ondernemingen die
elektronische-communicatienetwerken en -diensten aanbieden aan het publiek gerechtigd om overeenkomstig
de voorwaarden van Richtlijn 2002/19/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de toegang tot en interconnectie van elektronische-communicatienetwerken en bijhorende faciliteiten
(Toegangsrichtlijn) (1) over interconnectie te onderhandelen. Ondernemingen die andere elektronische-communicatienetwerken en -diensten aanbieden dan die
welke aan het publiek worden aangeboden, kunnen op
commerciële basis over interconnectie onderhandelen.

Het verlenen van specifieke rechten kan noodzakelijk
blijven voor het gebruik van radiofrequenties en nummers, inclusief korte codes, van het nationale nummerplan. Nummerrechten kunnen ook worden toegekend
op basis van een Europees nummerplan, zoals bijvoorbeeld de virtuele landcode 3883 die is toegewezen aan
de landen die deel uitmaken van de Europese Conferentie voor Post en Telecommunicatie (CEPT). Die gebruiksrechten mogen niet worden beperkt, tenzij dit onvermijdelijk is in verband met de schaarste van radiofrequenties en de noodzaak om een efficiënt gebruik daarvan te
waarborgen.

Voor deze richtlijn maakt het geen verschil of radiofrequenties rechtstreeks aan aanbieders van elektronischecommunicatienetwerken of -diensten worden toegewezen dan wel aan organen die van deze netwerken of
diensten gebruik maken. Zulke organen kunnen aanbieders zijn van radio- en televisiediensten. De procedure
voor de toekenning van radiofrequenties moet in elk
geval objectief, transparant, niet-discriminerend en proportioneel zijn onverminderd door de lidstaten aangenomen specifieke criteria en procedures voor de toewijzing van gebruiksrechten voor radiofrequenties aan aanbieders van diensten inzake inhoud voor radio- en televisiediensten welke noodzakelijk zijn om de doelstellingen van algemeen belang na te streven overeenkomstig
het Gemeenschapsrecht. Volgens de jurisprudentie van
het Hof van Justitie moeten alle nationale beperkingen
van de krachtens artikel 49 van het Verdrag gewaar-

(1) Zie blz. 7 van dit Publicatieblad.
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(13)

In het kader van de procedure voor het toekennen van
gebruiksrechten voor een radiofrequentie, kunnen de lidstaten nagaan of de aanvrager wel in staat is om te voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan die
rechten. Te dien einde kan de aanvrager worden verzocht de nodige informatie over te leggen waaruit blijkt
dat hij in staat is aan alle voorwaarden te voldoen.
Wordt die informatie niet verstrekt, dan kan de aanvraag
voor het recht op gebruik van een radiofrequentie worden afgewezen.

(14)

De lidstaten kunnen noch verplicht, noch belet worden
aan andere ondernemingen dan aanbieders van elektronische-communicatienetwerken of -diensten rechten te
verlenen voor het gebruik van nummers uit nationale
nummerplannen of rechten om faciliteiten te installeren.

(15)

De voorwaarden die aan de algemene machtiging en aan
de specifieke gebruiksrechten kunnen worden verbonden
moeten beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is om
de naleving van de voorwaarden en verplichtingen
krachtens het Gemeenschapsrecht en het nationaal recht
dat strookt met het Gemeenschapsrecht, te verzekeren.

(16)

Het is passend om voor niet-openbare elektronischecommunicatienetwerken en -diensten minder en lichtere
voorwaarden op te leggen dan gerechtvaardigd is voor
openbare elektronische-communicatienetwerken en
-diensten.

(17)

Specifieke verplichtingen voor aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en -diensten op grond
van hun aanmerkelijke marktmacht als omschreven in
Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 maart 2002 (Kaderrichtlijn) (2), die overeenkomstig het Gemeenschapsrecht kunnen worden opgelegd, moeten gescheiden worden van de algemene rechten en verplichtingen in het kader van de algemene
machtiging.

(18)

De algemene machtiging mag alleen voorwaarden bevatten die specifiek zijn voor de sector elektronische communicatie. Er mogen geen voorwaarden worden opge-

(2) Zie blz. 33 van dit Publicatieblad.
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legd die reeds van toepassing zijn krachtens andere
bestaande nationale wetgeving die niet specifiek is voor
de sector elektronische communicatie. De nationale
regelgevende instanties mogen de netwerkaanbieders en
dienstenaanbieders echter informeren over andere wetgeving die voor hun bedrijf van belang is, bijvoorbeeld
door verwijzingen op hun websites.

(19)

Aan de eis om besluiten betreffende de verlening van
gebruiksrechten voor frequenties of nummers bekend te
maken, kan worden voldaan door deze besluiten via een
website openbaar te maken.

(20)

Door eenzelfde onderneming, b.v. een kabelexploitant,
kunnen tegelijkertijd elektronische-communicatiediensten, zoals het doorgeven van televisiesignalen, en niet
onder deze richtlijn vallende diensten, zoals radio- of
televisiediensten, worden aangeboden; derhalve kunnen
aan een dergelijke onderneming in verband met haar
activiteit als aanbieder of verdeler van inhoud bijkomende verplichtingen worden opgelegd overeenkomstig andere bepalingen dan die van deze richtlijn en
onverminderd de in de bijlage bij deze richtlijn vastgestelde lijst van voorwaarden.

(21)

Bij het verlenen van gebruiksrechten voor radiofrequenties, nummers of rechten om faciliteiten te installeren,
kunnen de betrokken instanties de ondernemingen waaraan zij dergelijke rechten verlenen, informeren over de
desbetreffende voorwaarden in de algemene machtiging.

(22)

Wanneer de vraag naar radiofrequenties in een bepaald
bereik groter is dan het aantal beschikbare frequenties,
moeten bij de toewijzing van de gebruiksrechten van die
frequenties passende en transparante procedures worden
gevolgd teneinde discriminatie te vermijden en een optimaal gebruik van dit schaarse goed te waarborgen.

(23)

De nationale regelgevende instanties moeten er bij de
vaststelling van criteria voor op mededinging gebaseerde
of vergelijkende selectieprocedures voor zorgen dat de
doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn) worden verwezenlijkt. Het zou derhalve
niet strijdig zijn met deze richtlijn indien de toepassing
van objectieve, niet-discriminerende en evenredige selectiecriteria ter bevordering van de mededinging, ertoe
zou leiden dat sommige ondernemingen worden uitgesloten van de op mededinging gebaseerde of vergelijkende selectieprocedure voor een bepaalde radiofrequentie.

(24)

Wanneer de geharmoniseerde toewijzing van radiofrequenties aan bepaalde ondernemingen op Europees
niveau is overeengekomen, dienen de lidstaten dergelijke
overeenkomsten strikt toe te passen bij het verlenen van
gebruiksrechten voor radiofrequenties van het nationale
frequentieplan.
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(25)

Aanbieders van elektronische-communicatienetwerken
en -diensten kunnen een bevestiging nodig hebben van
hun rechten in het kader van de algemene machtiging
met betrekking tot interconnectie en doorgangsrechten,
met name om onderhandelingen met andere, regionale
of lokale, overheden of met dienstenaanbieders in
andere lidstaten te vergemakkelijken. Hiertoe dienen de
nationale regelgevende instanties ofwel op verzoek of
anders automatisch verklaringen aan ondernemingen af
te geven naar aanleiding van een kennisgeving in het
kader van de algemene machtiging. Dergelijke verklaringen mogen zelf geen aanspraken op rechten inhouden,
en rechten uit hoofde van de algemene machtiging,
gebruiksrechten of de uitoefening van dergelijke rechten
mogen niet van een dergelijke verklaring afhangen.

(26)

Wanneer ondernemingen van mening zijn dat hun aanvragen voor rechten voor het installeren van faciliteiten
niet zijn behandeld overeenkomstig de beginselen van
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) of wanneer dergelijke besluiten ongerechtvaardigde vertragingen hebben
opgelopen, moeten zij het recht hebben beroep aan te
tekenen tegen besluiten of vertragingen in dergelijke
besluiten overeenkomstig die richtlijn.

(27)

De sancties voor het niet-voldoen aan de voorwaarden
in het kader van de algemene machtiging moeten in verhouding staan tot de inbreuk. Behalve in uitzonderlijke
omstandigheden geldt opschorting of intrekking van het
recht om elektronische-communicatiediensten aan te
bieden of het recht om radiofrequenties of nummers te
gebruiken wanneer een onderneming niet aan een of
meerdere voorwaarden in het kader van de algemene
machtiging voldoet, als onevenredige maatregel. Dit doet
geen afbreuk aan de dringende maatregelen die de lidstaten kunnen nemen bij ernstige bedreigingen van de
openbare orde, de veiligheid, de gezondheid of economische en bedrijfstechnische belangen van andere ondernemingen. De richtlijn mag evenmin afbreuk doen aan
vorderingen tot schadevergoeding tussen ondernemingen op grond van nationaal recht.

(28)

Het onderwerpen van dienstenaanbieders aan verplichtingen inzake rapportage en informatieverstrekking kan
zowel voor de onderneming als voor de betrokken
nationale regelgevende instantie bezwaarlijk zijn. Dergelijke verplichtingen behoren daarom evenredig en objectief gerechtvaardigd te zijn en beperkt te blijven tot het
strikt noodzakelijke. Er behoeft niet te worden geëist dat
systematisch en regelmatig wordt aangetoond dat is voldaan aan alle in het kader van de algemene machtiging
geldende of aan de gebruiksrechten gekoppelde voorwaarden. Ondernemingen hebben het recht te weten
voor welke doeleinden de informatie die zij moeten verstrekken zal worden gebruikt. De verstrekking van informatie mag geen voorwaarde voor markttoegang zijn.
Voor statistische doeleinden kan van de aanbieders van
elektronische communicatienetwerken of -diensten kennisgeving van stopzetting van de activiteit worden verlangd.
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Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen van de lidstaten om alle nodige informatie te verstrekken voor de verdediging van communautaire belangen in de context van internationale overeenkomsten.
Deze richtlijn mag voorts geen afbreuk doen aan rapportageverplichtingen krachtens wetgeving die niet specifiek is voor de sector elektronische communicatie,
zoals het mededingingsrecht.
Aanbieders van elektronische-communicatiediensten
kunnen worden verplicht tot betaling van een administratieve bijdrage ter financiering van de werkzaamheden van de nationale regelgevende instantie bij het
beheer van het machtigingssysteem en het verlenen van
gebruiksrechten. Dergelijke bijdragen mogen het bedrag
van de feitelijke administratieve kosten van die werkzaamheden niet overschrijden. Hiertoe dient te worden
gezorgd voor transparantie ter zake van de inkomsten
en de uitgaven van de nationale regelgevende instanties,
door middel van een jaarlijkse rapportage over het totale
bedrag aan ontvangen bijdragen en de totale administratiekosten. Dit stelt ondernemingen in staat te controleren of de administratiekosten en de bijdragen met
elkaar in overeenstemming zijn.
Stelsels voor administratieve bijdragen mogen de concurrentie niet verstoren, noch belemmeringen scheppen
voor toegang tot de markt. Onder een algemeen machtigingssysteem zal het niet langer mogelijk zijn administratieve kosten en dus bijdragen op te leggen aan individuele ondernemingen, tenzij voor het toekennen van
gebruiksrechten voor nummers, van radiofrequenties en
van rechten om faciliteiten te installeren. Eventuele toepasselijke administratieve bijdragen dienen te sporen
met de beginselen van een algemeen machtigingssysteem. Een voorbeeld van een billijk, eenvoudig en transparant alternatief voor deze omslagcriteria is een verdeelsleutel gebaseerd op de omzet. Wanneer de administratieve bijdragen zeer laag liggen, kunnen forfaitaire
bijdragen, of bijdragen bestaande uit een combinatie van
een forfaitair met een omzetgerelateerd bedrag ook een
goede mogelijkheid zijn.
Naast administratieve bijdragen kan voor het gebruik
van radiofrequenties en nummers een vergoeding worden ingesteld, als middel om een optimaal gebruik van
deze goederen te waarborgen. Dergelijke vergoedingen
mogen geen belemmering vormen voor de ontwikkeling
van innovatieve diensten en concurrentie in de markt.
Deze richtlijn laat het doel waarvoor de vergoedingen
voor het gebruiksrecht worden aangewend, onverlet.
Dergelijke vergoedingen kunnen bijvoorbeeld worden
gebruikt ter financiering van de werkzaamheden van de
nationale regelgevende instanties die niet voldoende uit
de administratieve bijdragen kunnen worden gefinancierd. Wanneer bij toepassing van op vergelijkende of
op mededinging gebaseerde selectieprocedures vergoedingen voor het gebruik van radiofrequenties uitsluitend
of gedeeltelijk bestaan in een eenmalig bedrag, wordt er
door middel van passende betalingsregelingen voor
gezorgd dat dergelijke vergoedingen in de praktijk niet
leiden tot selectie op grond van criteria die niets te
maken hebben met de doelstelling een optimaal gebruik
van radiofrequenties te maken. De Commissie kan regelmatig benchmarkstudies publiceren over de beste prak-
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tijken met betrekking tot de toewijzing van radiofrequenties, de toewijzing van nummers of het verlenen
van doorgangsrechten.
(33)

De lidstaten kunnen wijzigingen aanbrengen in rechten,
voorwaarden, procedures, bijdragen en vergoedingen
met betrekking tot algemene machtigingen en gebruiksrechten wanneer dat objectief gerechtvaardigd is. Dergelijke wijzigingen moeten tijdig en op passende wijze ter
kennis van alle belanghebbende partijen worden
gebracht, zodat deze voldoende gelegenheid wordt geboden om hun standpunt ten aanzien van de wijzigingen
naar voren te brengen.

(34)

De beoogde transparantie vereist dat dienstenaanbieders,
consumenten en andere belanghebbende partijen gemakkelijk toegang hebben tot alle informatie betreffende
rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen, vergoedingen en besluiten inzake het aanbieden van elektronischecommunicatiediensten, gebruiksrechten voor radiofrequenties en nummers, rechten tot het installeren van
faciliteiten, nationale frequentiegebruiksplannen en
nationale nummerplannen. De nationale regelgevende
instanties hebben een belangrijke functie bij het verstrekken en actualiseren van dergelijke informatie. Wanneer dergelijke rechten op een ander bestuursniveau
worden beheerd moeten de nationale regelgevende
instanties trachten een gebruikersvriendelijk instrument
in het leven te roepen dat toegang verschaft tot informatie over zulke rechten.

(35)

Er moet door de Commissie op worden toegezien dat de
interne markt goed functioneert in combinatie met de
nationale machtigingssystemen in het kader van deze
richtlijn.

(36)

Wil men komen tot één toepassingsdatum voor alle
onderdelen van het nieuwe regelgevingskader voor de
sector elektronische communicatie, dan is het van
belang dat het proces van nationale omzetting van deze
richtlijn en het proces van aanpassing van de bestaande
machtigingen aan de nieuwe voorschriften, parallel verlopen. In specifieke gevallen waarin de vervanging van
de op de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn
bestaande machtigingen door de algemene machtiging
en de individuele gebruiksrechten overeenkomstig deze
richtlijn, zou leiden tot een verzwaring van de verplichtingen voor dienstenaanbieders die met een bestaande
machtiging werken of tot een beperking van hun rechten, mogen de lidstaten na de inwerkingtreding van deze
richtlijnen nog eens 9 maanden de tijd nemen voor het
aanpassen van dergelijke machtigingen, tenzij dit een
negatief effect zou hebben op de rechten en verplichtingen van andere ondernemingen.

(37)

Er kunnen omstandigheden zijn waarin de afschaffing
van een machtigingsvoorwaarde betreffende de toegang
tot elektronische-communicatienetwerken tot ernstige
moeilijkheden kan leiden voor een of meer ondernemingen die gebruik maakten van deze voorwaarde. In zulke
gevallen kan de Commissie op verzoek van een lidstaat
verdere overgangsregelingen treffen.
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Daar de doelstellingen van het overwogen optreden,
namelijk de harmonisering en vereenvoudiging van de
regels en voorwaarden inzake machtigingen voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt
en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het
optreden beter door de Gemeenschap kunnen worden
verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het
in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in
hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat
deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLYN VASTGESTELD:

Artikel 1
Doel en toepassingsgebied
1.
Deze richtlijn heeft tot doel door middel van harmonisatie en vereenvoudiging van de regels en voorwaarden inzake
machtigingen, een interne markt voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten te realiseren teneinde het aanbieden ervan in de Gemeenschap te vergemakkelijken.
2.
Deze richtlijn is van toepassing op machtigingen in verband met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten.
Artikel 2
Definities
1.
Voor de toepassing van deze richtlijn zijn de in Richtlijn
2002/21/EG (Kaderrichtlijn) gegeven definities van toepassing.
2.
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nische-communicatienetwerken en -diensten aan te bieden. Te
dien einde mogen de lidstaten een onderneming niet beletten
elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan te bieden, tenzij dat noodzakelijk is omwille van de in artikel 46, lid
1, van het Verdrag bedoelde redenen.
2.
Het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken
of het aanbieden van elektronische communicatiediensten kan,
onverminderd de specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 2,
en de gebruiksrechten van artikel 5, alleen worden onderworpen aan een algemene machtiging. Van de betrokken onderneming kan worden verlangd dat zij een kennisgeving indient,
maar niet dat zij een expliciet besluit of andere bestuurshandeling van de nationale regelgevende instantie moet verkrijgen
alvorens de uit de machtiging voortvloeiende rechten te kunnen uitoefenen. Na de eventueel vereiste kennisgeving kan een
onderneming haar activiteiten aanvangen, waar nodig met
inachtneming van de bepalingen inzake gebruiksrechten van de
artikelen 5, 6 en 7.
3.
De in lid 2 bedoelde kennisgeving behelst niet meer dan
een verklaring waarmee een natuurlijke of rechtspersoon de
nationale regelgevende instantie in kennis stelt van zijn voornemen om te beginnen met het aanbieden van elektronischecommunicatienetwerken of -diensten en de indiening van de
minimale informatie die nodig is om de nationale regelgevende
instantie in staat te stellen een register of lijst van aanbieders
van elektronische-communicatienetwerken en -diensten bij te
houden. Deze informatie moet beperkt blijven tot wat strikt
noodzakelijk is voor de identificatie van de aanbieder, zoals de
registratienummers van de onderneming, zijn contactpersonen,
zijn adres, een korte beschrijving van de dienst of het netwerk,
alsmede de datum waarop de activiteiten vermoedelijk van start
gaan.

Artikel 4

Voorts wordt in deze richtlijn verstaan onder:

a) algemene machtiging: regelgeving door de lidstaten waarbij rechten worden verleend voor het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of -diensten en specifieke sectorgebonden verplichtingen worden vastgesteld die
overeenkomstig de richtlijn kunnen gelden voor alle of
voor specifieke soorten elektronische-communicatienetwerken en -diensten, overeenkomstig deze richtlijn;
b) schadelijke interferentie: interferentie die het functioneren
van een radionavigatiedienst of van andere veiligheidsdiensten in gevaar brengt, of die een overeenkomstig de van
toepassing zijnde communautaire of nationale voorschriften werkende radiocommunicatiedienst op een andere
wijze ernstig doet achteruitgaan, hindert of herhaaldelijk
onderbreekt.
Artikel 3
Algemene machtiging voor
elektronische-communicatienetwerken en -diensten
1.
De lidstaten waarborgen de vrijheid om, mits aan de door
deze richtlijn vastgestelde voorwaarden voldaan is, elektro-

Minimumlijst van uit de algemene machtiging
voortvloeiende rechten
1.
Ondernemingen die overeenkomstig artikel 3 zijn
gemachtigd hebben het recht:
a) elektronische-communicatienetwerken en -diensten aan te
bieden;
b) op behandeling van hun aanvragen voor de nodige rechten
voor het installeren van faciliteiten overeenkomstig artikel
11 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
2.
Dergelijke ondernemingen die openbare elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aanbieden, worden door
de algemene instantie voorts gemachtigd om:
a) te onderhandelen over interconnectie met en eventueel toegang of interconnectie te verkrijgen van andere aanbieders
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van openbare communicatienetwerken en -diensten die
ongeacht waar in de Gemeenschap onder een algemene
machtiging vallen, onder de voorwaarden van en overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn);
b) in staat te worden gesteld te worden aangewezen om verschillende onderdelen van een universele dienst aan te bieden op het gehele nationale grondgebied of op een deel
daarvan, overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake
de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking
tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(Universeledienstrichtlijn) (1).

Artikel 5
Gebruiksrechten voor radiofrequenties en nummers
1.
Waar mogelijk, in het bijzonder indien het gevaar van
schadelijke interferentie te verwaarlozen is, onderwerpen de
lidstaten het gebruik van radiofrequenties niet aan het verlenen
van individuele gebruiksrechten, maar nemen zij de voorwaarden voor het gebruik van dergelijke radiofrequenties op in de
algemene machtiging.
2.
Wanneer individuele gebruiksrechten moeten worden
verleend voor radiofrequenties en nummers, verlenen de lidstaten die rechten op verzoek aan alle ondernemingen die diensten of netwerken aanbieden of gebruiken in het kader van de
algemene machtiging, met inachtneming van de bepalingen
van de artikelen 6, 7 en 11, lid 1, onder c), van deze richtlijn
en alle andere regels die een efficiënt gebruik van deze middelen moeten waarborgen overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn).
De procedures voor de verlening van dergelijke gebruiksrechten moeten open, transparant en niet-discriminerend zijn,
onverminderd de door de lidstaten aangenomen specifieke criteria en procedures voor het verlenen van gebruiksrechten
voor radiofrequenties aan aanbieders van radio- en televisiediensten welke noodzakelijk zijn om de doelstellingen van algemeen belang overeenkomstig het Gemeenschapsrecht na te
streven. Bij het verlenen van gebruiksrechten specificeren de
lidstaten of en onder welke voorwaarden deze kunnen worden
overgedragen op initiatief van de houder van de rechten, in het
geval van radiofrequenties, overeenkomstig artikel 9 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). Wanneer lidstaten gebruiksrechten verlenen voor een bepaalde termijn, moet de duur zijn
aangepast aan de betrokken dienst.
3.
Besluiten over gebruiksrechten worden zo spoedig mogelijk, doch voor nummers uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de volledige aanvraag, door de nationale regelgevende instantie genomen, meegedeeld en gepubliceerd, en voor
radiofrequenties die in het nationale frequentieplan een
bepaalde bestemming hebben gekregen binnen zes weken na
onvangst van de aanvraag door de bevoegde instantie. Deze
(1) Zie blz. 51 van dit Publicatieblad.
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laatstgenoemde termijnen laten de toepasselijke internationale
overeenkomsten betreffende het gebruik van radiofrequenties
of van posities in de ruimte onverlet.
4.
Indien na overleg met de belanghebbende partijen overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
is beslist dat gebruiksrechten voor nummers van uitzonderlijke
economische waarde via vergelijkende en op mededinging
gebaseerde selectieprocedures moeten worden verleend, kunnen de lidstaten de maximumperiode van drie weken met ten
hoogste drie weken verlengen.
Artikel 7 is van toepassing op de vergelijkende en op mededinging gebaseerde selectieprocedure voor radiofrequenties.
5.
De lidstaten beperken het aantal te verlenen gebruiksrechten niet, tenzij dat noodzakelijk is om een efficiënt gebruik
van radiofrequenties te waarborgen overeenkomstig artikel 7.

Artikel 6
Voorwaarden die aan de algemene machtiging en de
gebruiksrechten voor radiofrequenties en voor nummers
kunnen worden verbonden, en specifieke verplichtingen
1.
De algemene machtiging voor het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken en -diensten en de gebruiksrechten voor radiofrequenties en gebruiksrechten voor nummers kunnen alleen aan de respectievelijk in de delen A, B en
C van de bijlage genoemde voorwaarden worden onderworpen.
Deze voorwaarden moeten objectief gerechtvaardigd zijn in
relatie tot het betrokken netwerk of de betrokken dienst, en
moeten bovendien niet-discriminerend, proportioneel en transparant zijn.
2.
Specifieke verplichtingen die kunnen worden opgelegd
aan aanbieders van elektronische-communicatienetwerken en
-diensten krachtens artikel 5, leden 1 en 2, en de artikelen 6
en 8 van Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) en de artikelen 16, 17, 18 en 19 van Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn), of die zijn aangewezen voor het aanbieden
van de universele dienst overeenkomstig de Universeledienstrichtlijn, moeten juridisch gescheiden zijn van de rechten en
verplichtingen in het kader van de algemene machtiging. Met
het oog op transparantie ten aanzien van ondernemingen, worden de criteria en procedures voor het opleggen van dergelijke
specifieke verplichtingen aan individuele ondernemingen in de
algemene machtiging genoemd.
3.
In de algemene machtiging worden alleen voorwaarden
opgenomen die specifiek zijn voor de betrokken sector en die
genoemd zijn in deel A van de bijlage, en worden geen voorwaarden opgenomen die reeds krachtens andere nationale wetgeving voor ondernemingen gelden.
4.
De lidstaten leggen de voorwaarden van de algemene
machtiging niet nogmaals op wanneer zij het gebruiksrecht
voor radiofrequenties of nummers verlenen.

24.4.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

Artikel 7
Procedure voor het beperken van het aantal
gebruiksrechten voor radiofrequenties
1.
Wanneer een lidstaat overweegt het aantal gebruiksrechten voor radiofrequenties te beperken, dient hij onder meer:
a) oldoende rekening te houden met de noodzaak de voordelen voor de gebruikers te maximaliseren en de ontwikkeling van de mededinging te bevorderen,
b) alle belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers
en consumenten, de mogelijkheid te bieden om zich uit te
spreken over elke eventuele beperking overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn),
c) elk besluit tot beperking van het verlenen van gebruiksrechten met opgave van redenen bekend te maken,
d) na de vaststelling van de procedure uit te nodigen tot het
indienen van aanvragen voor gebruiksrechten, en
e) de beperking met een redelijke regelmaat of ingevolge een
redelijk verzoek van de getroffen ondernemingen te herzien.
2.
Wanneer een lidstaat besluit dat er meer gebruiksrechten
voor radiofrequenties kunnen worden verleend, maakt hij deze
conclusie bekend en doet hij een uitnodiging tot het indienen
van aanvragen voor deze rechten.
3.
Wanneer de verlening van gebruiksrechten voor radiofrequenties moet worden beperkt, verlenen de lidstaten deze rechten op basis van objectieve, transparante, niet-discriminerende
en evenredige selectiecriteria. Bij het opstellen van de selectiecriteria moet terdege rekening worden gehouden met de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn
2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
4.
Wanneer vergelijkende en op mededinging gebaseerde
selectieprocedures moeten worden toegepast, kunnen de lidstaten de in artikel 5, lid 3, genoemde termijn van zes weken verlengen zolang als nodig is om ervoor te zorgen dat deze procedures billijk, redelijk, open en transparant zijn voor alle belanghebbende partijen, welke verlenging echter niet meer dan acht
maanden mag bedragen.
Deze termijnen doen geen afbreuk aan toepasselijke internationale overeenkomsten betreffende het gebruik van radiofrequenties en satellietcoördinatie.
5.
Dit artikel doet geen afbreuk aan de overdracht van
gebruiksrechten voor radiofrequenties overeenkomstig artikel 9
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
Artikel 8
Geharmoniseerde toewijzing van radiofrequenties
Wanneer het gebruik van radiofrequenties is geharmoniseerd,
de voorwaarden en procedures voor toegang zijn overeengeko-
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men en de ondernemingen waaraan de radiofrequenties zullen
worden toegewezen, geselecteerd zijn overeenkomstig de internationale overeenkomsten en de communautaire voorschriften,
verlenen de lidstaten dienovereenkomstig het recht om radiofrequenties te gebruiken. Als in het geval van een gezamenlijke
selectieprocedure aan alle aan het gebruiksrecht van de betrokken radiofrequenties gekoppelde voorwaarden is voldaan,
mogen de lidstaten geen nadere voorwaarden, bijkomende criteria of procedures opleggen die de correcte toepassing van de
gemeenschappelijke toewijzing van dergelijke radiofrequenties
beperken, wijzigen of uitstellen.
Artikel 9
Verklaringen om de uitoefening van rechten
om faciliteiten te installeren en interconnectierechten
te vergemakkelijken
Op verzoek van een onderneming geven de nationale regelgevende instanties binnen een week standaardverklaringen, waar
zulks van toepassing is, met een bevestiging dat de onderneming een kennisgeving heeft verricht overeenkomstig artikel
3, lid 2, en waarin wordt gestipuleerd onder welke voorwaarden elke onderneming die uit hoofde van de algemene machtiging elektronische-communicatienetwerken of -diensten aanbiedt een aanvraag kan indienen met het oog op het recht faciliteiten te installeren, te onderhandelen over interconnectie
en/of toegang of interconnectie te verkrijgen teneinde de uitoefening van deze rechten, bijvoorbeeld op andere bestuursniveaus of tegenover andere ondernemingen, te vergemakkelijken. In voorkomend geval kunnen dergelijke verklaringen ook
automatisch worden afgegeven naar aanleiding van een kennisgeving overeenkomstig artikel 3, lid 2.
Artikel 10
Nakoming van de voorwaarden voor de algemene machtiging of voor gebruiksrechten, alsmede van specifieke verplichtingen
1.
De nationale regelgevende instanties kunnen eisen dat
ondernemingen die onder de algemene machtiging vallende
elektronische-communicatienetwerken en -diensten aanbieden
of gebruiksrechten hebben ten aanzien van radiofrequenties of
nummers, de nodige informatie verstrekken om na te gaan of
wordt voldaan aan de voorwaarden voor de algemene machtiging of de gebruiksrechten of aan de specifieke verplichtingen
van artikel 6, lid 2, overeenkomstig artikel 11.
2.
Indien een nationale regelgevende instantie van oordeel is
dat een onderneming niet voldoet aan een of meerdere voorwaarden voor de algemene machtiging of de gebruiksrechten
of aan de specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 2, deelt zij
dit aan de onderneming mee en geeft zij de onderneming een
redelijke gelegenheid om haar standpunt kenbaar te maken of
een eind te maken aan eventuele inbreuken:
 binnen een maand na de mededeling; hetzij
 een kortere termijn waarmee de onderneming instemt of
die in geval van herhaalde inbreuken door de nationale
regelgevende instantie wordt bepaald; hetzij
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 binnen een langere termijn die door de nationale regelgevende instantie wordt bepaald.
3.
Indien de betrokken onderneming binnen de in lid 2
genoemde termijn geen eind maakt aan de inbreuken, neemt
de regelgevende instantie de nodige passende en evenredige
maatregelen om naleving van de voorwaarden te verzekeren.
In dit verband mogen de lidstaten de desbetreffende instanties
de bevoegdheid geven om waar zulks passend is geldelijke
sancties op te leggen. De maatregelen en de daaraan ten grondslag liggende redenen worden binnen een week na de vaststelling meegedeeld met opgave van een redelijke termijn binnen
welke de onderneming aan de maatregel moet voldoen.
4.
Niettegenstaande het bepaalde in de leden 2 en 3 kunnen
de lidstaten de desbetreffende instantie de bevoegdheid geven
om waar zulks passend is geldelijke sancties op te leggen aan
ondernemingen die binnen een door de nationale regelgevende
instantie bepaalde redelijke termijn geen informatie verstrekken
overeenkomstig de verplichtingen uit hoofde van artikel 11, lid
1, onder a) of onder b), van deze richtlijn of van artikel 9 van
Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn).
5.
De nationale regelgevende instanties kunnen, bij ernstige
en herhaaldelijke niet-nakoming van de voorwaarden voor de
algemene machtiging of de gebruiksrechten of van de specifieke verplichtingen van artikel 6, lid 2, wanneer de in lid 3
van dit artikel bedoelde maatregelen om naleving van de voorwaarden te verzekeren hebben gefaald, een onderneming beletten verder elektronische-communicatienetwerken of -diensten
aan te bieden, of de gebruiksrechten opschorten of intrekken.
6.
Ongeacht het bepaalde in de leden 2, 3 en 5 kan de
betrokken instantie, wanneer zij over bewijzen beschikt dat
een inbreuk op de voorwaarden voor de algemene machtiging
of de gebruiksrechten of op de specifieke verplichtingen van
artikel 6, lid 2, een directe en ernstige bedreiging vormt voor
de openbare orde, de openbare veiligheid of de volksgezondheid, of ernstige economische of bedrijfstechnische problemen
voor andere aanbieders of gebruikers van elektronische-communicatienetwerken of -diensten tot gevolg zal hebben, in
afwachting van een definitief besluit tussentijdse spoedmaatregelen nemen om een eind te maken aan de situatie. De
betrokken onderneming krijgt vervolgens een redelijke gelegenheid om haar standpunt kenbaar te maken en oplossingen voor
te stellen. In voorkomend geval kan de betrokken instantie de
tussentijdse maatregelen bevestigen.
7.
Ondernemingen hebben het recht beroep in te stellen
tegen uit hoofde van dit artikel genomen maatregelen overeenkomstig de in artikel 4 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) bedoelde procedure.

Artikel 11
Informatie die moet worden verstrekt in het kader van
de algemene machtiging, voor gebruiksrechten en voor
specifieke verplichtingen
1.
Onverminderd de informatie- en rapportageverplichtingen krachtens andere nationale wetgeving dan de algemene
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machtiging mogen de nationale regelgevende instanties de
ondernemingen in het kader van de algemene machtiging, de
gebruiksrechten of de specifieke verplichtingen van artikel 6,
lid 2, enkel verzoeken om informatie die passend en objectief
gerechtvaardigd is voor:
a) controle, hetzij systematisch, hetzij per geval, op de naleving van de voorwaarden 1 en 2 van deel A, voorwaarde 6
van deel B en voorwaarde 7 van deel C van de bijlage en
op de naleving van de in artikel 6, lid 2, genoemde verplichtingen;
b) controle per geval op de naleving van de voorwaarden
genoemd in de bijlage wanneer een klacht is ontvangen,
wanneer de nationale regelgevende instantie andere redenen heeft om aan te nemen dat aan een voorwaarde niet
wordt voldaan, of wanneer de nationale regelgevende
instantie op eigen initiatief een onderzoek heeft verricht;
c) procedures voor en evaluatie van aanvragen om verlening
van gebruiksrechten;
d) publicatie van vergelijkende overzichten van kwaliteit en
prijs van diensten ten behoeve van de consumenten;
e) duidelijk omschreven statistische doeleinden;
f)

marktonderzoek voor de toepassing van Richtlijn
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) of Richtlijn 2002/22/EG
(Universeledienstrichtlijn).

Het verstrekken van de in de eerste alinea, onder a), b), d), e)
en f), bedoelde informatie kan niet verplicht worden gesteld
voorafgaand aan of als voorwaarde voor toegang tot de markt.
2.
Wanneer de nationale regelgevende instanties ondernemingen verplichten informatie te verstrekken als bedoeld in
lid 1, delen zij hen mee voor welk specifiek doel de informatie
zal worden gebruikt.

Artikel 12
Administratieve bijdragen
1.
Administratieve bijdragen die worden opgelegd aan
ondernemingen die een dienst of een netwerk aanbieden in het
kader van de algemene machtiging of waaraan een gebruiksrecht is verleend:
a) dienen uitsluitend ter dekking van de administratiekosten
die voortvloeien uit het beheer, de controle van en het toezicht op de naleving van het algemene machtigingssysteem
van de gebruiksrechten en van de specifieke verplichtingen
van artikel 6, lid 2, die ook de kosten kunnen omvatten
voor internationale samenwerking, harmonisatie en normering, marktanalyse, controle op de naleving en ander
markttoezicht, alsmede regelgevende werkzaamheden in
het kader van de opstelling en handhaving van afgeleide
wetgeving en administratieve besluiten, zoals besluiten
betreffende toegang en interconnectie; en
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b) worden opgelegd aan individuele ondernemingen volgens
een objectieve, transparante en evenredige verdeling, die de
extra administratiekosten en daarmee samenhangende bijdragen tot een minimum beperkt.
2.
Wanneer de nationale regelgevende instanties administratieve bijdragen heffen, publiceren zij een jaarlijks overzicht van
hun administratieve kosten en het totale bedrag van de geïnde
bijdragen. In het licht van het verschil tussen het totale bedrag
aan vergoedingen en het totale bedrag aan administratieve kosten, vinden de nodige aanpassingen plaats.
Artikel 13
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2.
Wanneer de in lid 1 bedoelde informatie, vooral die met
betrekking tot de procedures en voorwaarden voor de rechten
voor het installeren van faciliteiten, wordt bijgehouden op verschillende bestuursniveaus, levert de nationale regelgevende
instantie alle redelijke inspanningen om een gebruikersvriendelijk overzicht van dergelijke informatie, waaronder begrepen
informatie over de desbetreffende bestuursniveaus en hun autoriteiten, te verstrekken, op voorwaarde dat de bevoegde autoriteit zulks mogelijk acht tegen redelijke kosten, teneinde aanvragen voor rechten voor het installeren van faciliteiten te vergemakkelijken.

Artikel 16

Vergoedingen voor gebruiksrechten en rechten om
faciliteiten te installeren

Evaluatieprocedures

De lidstaten kunnen de betrokken instantie toestaan de
gebruiksrechten voor radiofrequenties of nummers of rechten
om faciliteiten te installeren op, boven of onder openbare of
particuliere eigendom, te onderwerpen aan vergoedingen die
ten doel hebben een optimaal gebruik van deze middelen te
waarborgen. De lidstaten zorgen ervoor dat deze vergoedingen
objectief gerechtvaardigd, transparant en niet-discriminerend
zijn en in verhouding staan tot het beoogde doel en zij houden
rekening met de doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn
2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

De Commissie evalueert op gezette tijden het functioneren van
de nationale machtigingsstelsels en de ontwikkeling van grensoverschrijdende dienstverlening in de Gemeenschap en brengt
hierover bij de eerstkomende gelegenheid verslag uit aan het
Europees Parlement en de Raad, echter wel binnen drie jaar na
de datum van toepassing van deze richtlijn, genoemd in artikel
18, lid 1, tweede alinea. Voor dit doel mag de Commissie de
lidstaten om informatie vragen, die onmiddellijk wordt gegeven.

Artikel 14

Artikel 17

Wijziging van rechten en verplichtingen
1.
De lidstaten zien erop toe dat de rechten, voorwaarden
en procedures die van toepassing zijn bij algemene machtigingen en gebruiksrechten of rechten om faciliteiten te installeren,
slechts in objectief gerechtvaardigde gevallen en op proportionele wijze kunnen worden gewijzigd. Het voornemen om dergelijke wijzigingen aan te brengen, zal op passende wijze worden bekendgemaakt en de belanghebbende partijen, met inbegrip van gebruikers en consumenten, zullen over een adequate
termijn kunnen beschikken om hun standpunt met betrekking
tot de voorgestelde wijzigingen kenbaar te maken; deze termijn
bedraagt behoudens uitzonderlijke gevallen ten minste vier
weken.
2.
De lidstaten mogen de rechten om faciliteiten te installeren niet vóór het verstrijken van de periode waarvoor zij verleend zijn beperken of intrekken, behalve in met redenen
omklede gevallen en, waar nodig, in overeenstemming met de
relevante nationale bepalingen inzake compensatie voor de
intrekking van rechten.
Artikel 15
Publicatie van informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle relevante informatie
over rechten, voorwaarden, procedures, bijdragen, heffingen en
besluiten betreffende algemene machtigingen en gebruiksrechten op zodanige wijze wordt gepubliceerd en geactualiseerd
dat alle belanghebbende partijen gemakkelijk toegang hebben
tot deze informatie.

Bestaande machtigingen
1.
De lidstaten passen de machtigingen die op de datum
van inwerkingtreding van deze richtlijn reeds bestaan, uiterlijk
op de in artikel 18, lid 1, tweede alinea, bedoelde datum van
toepassing aan de bepalingen van deze richtlijn aan.
2.
Wanneer de toepassing van lid 1 leidt tot een beperking
van de rechten of een verzwaring van de verplichtingen in het
kader van reeds bestaande machtigingen, kunnen de lidstaten
de geldigheid van die rechten of voorwaarden verlengen tot
uiterlijk 9 maanden na de in artikel 18, lid 1, tweede alinea,
bedoelde datum van toepassing, mits dit geen afbreuk doet aan
de rechten die andere ondernemingen aan het Gemeenschapsrecht ontlenen. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van
deze verlengingen en de redenen daarvoor.
3.
Wanneer de betrokken lidstaat kan aantonen dat de
afschaffing van een machtigingsvoorwaarde betreffende de toegang tot elektronische communicatienetwerken die van toepassing was vóór de datum van inwerkingtreding, buitensporige
moeilijkheden zou opleveren voor ondernemingen die in het
bezit waren van een machtiging voor toegang tot een ander
netwerk, en het niet mogelijk is voor de betrokken ondernemingen om tegen redelijke commerciële voorwaarden te
onderhandelen over nieuwe overeenkomsten vóór de in artikel
18, lid 1, tweede alinea, bedoelde datum van toepassing, kan
die lidstaat om een tijdelijke verlenging van de relevante voorwaarden verzoeken. Dergelijke verzoeken dienen uiterlijk op de
in artikel 18, lid 1, tweede alinea, bedoelde datum van toepas-
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sing te worden ingediend, met vermelding van de desbetreffende voorwaarde(n) en de duur van de gevraagde tijdelijke
verlenging.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

De lidstaat brengt de Commissie op de hoogte van de redenen
voor het verzoek om verlenging. De Commissie onderzoekt
het verzoek, rekening houdend met de specifieke situatie in de
betrokken lidstaat en van de betrokken onderneming, alsmede
met de noodzaak om op Gemeenschapsniveau een samenhangend regelgevend klimaat te waarborgen. Zij neemt een besluit
over de eventuele inwilliging van het verzoek, over de plaats
waarvoor het verzoek wordt ingewilligd, en over het toepassingsgebied en de looptijd van de toegestane verlenging. De
Commissie deelt haar besluit mee aan de betrokken lidstaat
binnen een termijn van zes maanden na ontvangst van het verzoek tot verlenging. Dergelijke besluiten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst mee van de
bepalingen van intern recht die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen alsmede van elke latere wijziging
van die bepalingen.
Artikel 19
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 20
Adressaten

Artikel 18
Omzetting in nationaal recht
1.
De lidstaten dienen vóór 24 juli 2003 de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te
maken die nodig zijn om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen deze bepalingen toe vanaf 25 juli 2003.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 7 maart 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

J. C. APARICIO
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BIJLAGE
Deze bijlage bevat de volledige lijst van voorwaarden die kunnen worden verbonden aan algemene machtigingen
(deel A), rechten om radiofrequenties te gebruiken (deel B) en rechten om nummers te gebruiken (deel C) als bedoeld in
artikel 6, lid 1, en artikel 11, lid 1, onder a), van deze richtlijn.
A. Voorwaarden die aan een algemene machtiging kunnen worden verbonden
1.

Financiële bijdrage voor de financiering van universele dienstverlening overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG
(Universeledienstrichtlijn).

2.

Administratieve bijdragen overeenkomstig artikel 12 van deze richtlijn.

3.

Interoperabiliteit van diensten en interconnectie van netwerken overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG (Toegangsrichtlijn).

4.

Toegankelijkheid van nummers van het nationale nummerplan voor eindgebruikers met inbegrip van voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn).

5.

Milieuvoorschriften en stedenbouwkundige en planologische voorschriften, alsmede voorschriften en voorwaarden in verband met het verlenen van toegang tot of het gebruik van openbaar of particulier terrein en voorwaarden in verband met collocatie en gedeeld gebruik van faciliteiten overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn), in voorkomend geval met inbegrip van alle financiële of technische waarborgen die noodzakelijk zijn om de goede uitvoering van de infrastructuurwerken te waarborgen.

6.

Doorgifteverplichtingen overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn).

7.

Voor de sector elektronische communicatie specifieke bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke
levenssfeer overeenkomstig Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (1).

8.

Voor de sector elektronische communicatie specifieke voorschriften inzake consumentenbescherming met inbegrip van voorwaarden overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn).

9.

Beperkingen in verband met de doorgifte van onwettige inhoud, overeenkomstig Richtlijn 2000/31/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van
de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (2), en beperkingen in verband met de doorgifte van onwettige inhoud overeenkomstig artikel 2 bis, lid 2, van Richtlijn 89/552/EEG van
de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten (3), gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG
van het Europees Parlement en de Raad.

10. Informatie die moet worden verstrekt in het kader van een kennisgevingsprocedure overeenkomstig artikel 3,
lid 3, van deze richtlijn, en voor andere doeleinden als bedoeld in artikel 11 van deze richtlijn.
11. Mogelijkheid van legale onderschepping door de bevoegde nationale instanties overeenkomstig Richtlijn
97/66/EG en Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens (4).
12. Voorwaarden voor gebruik tijdens grote rampen om de communicatie tussen hulpdiensten en overheidsinstanties te waarborgen en uitzendingen voor het publiek mogelijk te maken.
13. Maatregelen ter beperking van de blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden die worden veroorzaakt door elektronische communicatienetwerken, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht.
14. Andere toegangsverplichtingen dan die in artikel 6, lid 2, van deze richtlijn die gelden voor ondernemingen die
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten aanbieden, overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG (toegang
tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten).
(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.
(2) PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
(3) PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 202 van
30.7.1997, blz. 60).
(4) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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15. Handhaving van de integriteit van de openbare communicatienetwerken, overeenkomstig Richtlijn 2002/19/EG
(Toegangsrichtlijn) en Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn), mede door preventie van elektromagnetische interferentie tussen elektronische communicatienetwerken en/of -diensten overeenkomstig Richtlijn
89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (1).
16. Beveiliging van openbare netwerken tegen ongeoorloofde toegang overeenkomstig Richtlijn 97/66/EG.
17. Voorwaarden voor het gebruik van radiofrequenties overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Richtlijn 1999/5/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit, wanneer het gebruik niet is onderworpen
aan de verlening van individuele gebruiksrechten overeenkomstig artikel 5, lid 1.
18. Maatregelen om de naleving te waarborgen van de in artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
bedoelde normen en/of specificaties.
B. Voorwaarden die aan gebruiksrechten voor radiofrequenties kunnen worden verbonden
1.

Aanwijzing van de dienst, het soort netwerk of de technologie waarvoor de gebruiksrechten voor de frequentie
zijn verleend, in voorkomend geval met inbegrip van het exclusieve gebruik van een frequentie voor de doorgifte van specifieke inhoud of specifieke audiovisuele diensten.

2.

Daadwerkelijk en efficiënt gebruik van frequenties overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

3.

Technische en operationele voorwaarden ter voorkoming van schadelijke interferentie en ter beperking van
blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden, indien deze voorwaarden afwijken van de in de
algemene machtiging opgenomen voorwaarden.

4.

Maximumduur overeenkomstig artikel 5 van deze richtlijn, onder voorbehoud van wijzigingen van het nationale frequentieplan.

5.

Overdracht op initiatief van de houder van de rechten, van rechten en de daarvoor geldende voorwaarden
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

6.

Gebruiksvergoedingen overeenkomstig artikel 13 van deze richtlijn.

7.

Alle toezeggingen die de onderneming die het gebruiksrecht heeft verkregen, in de loop van een op mededinging gebaseerde of een vergelijkende selectieprocedure heeft gedaan.

8.

Verplichtingen uit hoofde van de relevante internationale overeenkomsten aangaande het gebruik van frequenties.

C. Voorwaarden die aan gebruiksrechten voor nummers kunnen worden verbonden
1.

Aanwijzing van de dienst waarvoor het nummer moet worden gebruikt, met inbegrip van alle vereisten met
betrekking tot het verlenen van die dienst.

2.

Daadwerkelijk en efficiënt gebruik van nummers overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

3.

Eisen inzake nummerportabiliteit overeenkomstig Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn).

4.

De verplichting om aan de in de publieke telefoongidsen opgenomen abonnees informatie te verstrekken, over
de artikelen 5 en 25 van Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn).

5.

Maximumduur overeenkomstig artikel 5 van deze richtlijn, onder voorbehoud van wijzigingen van het nationale nummerplan.

6.

Overdracht op initiatief van de houder van de rechten, van rechten en de daarvoor geldende voorwaarden
overeenkomstig Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).

7.

Gebruiksvergoedingen overeenkomstig artikel 13 van deze richtlijn.

8.

Alle toezeggingen die de onderneming die het gebruiksrecht heeft verkregen, in de loop van een op mededinging gebaseerde of een vergelijkende selectieprocedure heeft gedaan.

9.

De verplichtingen uit hoofde van de relevante internationale overeenkomsten aangaande het gebruik van nummers.

(1) PB L 139 van 23.5.1989, blz. 19. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (EEG (PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1).
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RICHTLIJN 2002/21/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 7 maart 2002
inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en
-diensten (Kaderrichtlijn)

herziening van de communicatiewetgeving 1999 en uitgangspunten voor het nieuwe regelgevingskader. In deze
mededeling werd de openbare raadpleging samengevat
en werden uitgangspunten beschreven voor het uitwerken van een nieuw regelgevingskader voor de elektronische-communicatie-infrastructuur en bijbehorende
diensten.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

(4)

De Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart
2000 heeft de nadruk gelegd op het potentieel voor
groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid dat
wordt geboden door de overgang naar een digitale kenniseconomie. Met name heeft de Raad het belang benadrukt van toegang voor Europese bedrijven en burgers
tot een goedkope communicatie-infrastructuur van
wereldklasse en tot een breed dienstengamma.

(5)

De convergentie van de sectoren telecommunicatie,
media en informatietechnologie houdt in dat alle transmissienetwerken en -diensten binnen eenzelfde regelgevingskader moeten vallen. Dit regelgevingskader wordt
gevormd door deze richtlijn en vier specifieke richtlijnen: Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging
voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten
(machtigingsrichtlijn) (5), Richtlijn 2002/19/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake toegang tot en interconnectie van elektronischecommunicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten
(toegangsrichtlijn) (6), Richtlijn 2002/22/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met
betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en
-diensten (universeledienstrichtlijn) (7), alsmede Richtlijn
97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van
15 december 1997 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de telecommunicatiesector (8), hierna de
bijzondere richtlijnen genoemd. Het is noodzakelijk dat
de regelgeving inzake transmissie wordt gescheiden van
de regelgeving inzake inhoud. Dit kader bestrijkt derhalve niet de inhoud van de diensten die via elektronische-communicatienetwerken met behulp van elektronische-communicatiediensten worden geleverd, zoals de
inhoud van omroepprogramma's, financiële diensten en
bepaalde diensten van de informatiemaatschappij, en
heeft derhalve geen gevolgen voor maatregelen die communautair of nationaal, overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving, worden genomen om de culturele en
taalkundige verscheidenheid te bevorderen en het pluralisme in de media te garanderen. De inhoud van tele-

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Het huidige regelgevingskader voor de telecommunicatie
heeft het mogelijk gemaakt de voorwaarden te scheppen
voor daadwerkelijke mededinging in de telecommunicatiesector tijdens de overgang van een monopolistische
situatie naar volledige mededinging.

(2)

Op 10 november 1999 heeft de Commissie aan de
Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch
en Sociaal Comité en aan het Comité van de Regio's een
mededeling voorgelegd, getiteld Naar een nieuw regelgevingskader voor elektronische-communicatie-infrastructuur en bijbehorende diensten  herziening van de
communicatieregelgeving 1999. In die mededeling evalueerde de Commissie het bestaande regelgevingskader
voor telecommunicatie overeenkomstig haar verplichting
uit hoofde van artikel 8 van Richtlijn 90/387/EEG van
de Raad van 28 juni 1990 betreffende de totstandbrenging van de interne markt voor telecommunicatiediensten door middel van de tenuitvoerlegging van Open
Network Provision (ONP), zoals gewijzigd bij Richtlijn
97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad (4).
Tevens werd met het oog op openbare raadpleging een
reeks beleidsvoorstellen voor een nieuw regelgevingskader voor de elektronische-communicatie-infrastructuur
en bijbehorende diensten gepresenteerd.

(3)

Op 26 april 2000 heeft de Commissie het Europees Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en
het Comité van de Regio's een mededeling voorgelegd
over de resultaten van de openbare raadpleging over de

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 198 en PB C 270 E van
25.9.2001, blz. 199.
(2) PB C 123 van 25.4.2001, blz. 56.
(3) Advies van het Europees Parlement van 1 maart 2001 (PB C 277
van 1.10.2001, blz. 91), gemeenschappelijk standpunt van de Raad
van 17 september 2001 (PB C 337 van 30.11.2001, blz. 34) en
besluit van het Europees Parlement van 12 december 2001 (nog
niet gepubliceerd in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 14
februari 2002.
(4) PB L 192 van 24.7.1990, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 97/51/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB
L 295 van 29.10.1997, blz. 23).

( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

Zie blz. 21 van dit Publicatieblad.
Zie blz. 7 van dit Publicatieblad.
Zie blz. 51 van dit Publicatieblad.
PB L 24 van 30.1.1998, blz.1.
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visieprogramma's valt onder Richtlijn 89/552/EEG van
de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coördinatie
van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten (1). De scheiding tussen de regelgeving inzake transmissie en de regelgeving inzake inhoud
staat er niet aan in de weg dat rekening wordt gehouden
met de relaties die tussen beide bestaan, teneinde pluralisme in de media, culturele verscheidenheid en consumentenbescherming te garanderen.
(6)

(7)

(8)

(9)

Audiovisueel beleid en inhoudregulering beogen doelstellingen van algemeen belang, zoals vrijheid van
meningsuiting, pluralisme van de media, onpartijdigheid,
culturele en taalkundige verscheidenheid, sociale insluiting, consumentenbescherming en de bescherming van
minderjarigen te realiseren. In de mededeling van de
Commissie Beginselen en richtsnoeren voor het audiovisuele beleid van de Gemeenschap in het digitale tijdperk en de conclusies van de Raad van 6 juni 2000,
waarin deze mededeling wordt verwelkomd, worden de
belangrijkste maatregelen genoemd die door de Gemeenschap moeten worden genomen om haar audiovisuele
beleid uit te voeren.
De bepalingen van deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen laten de mogelijkheid onverlet dat iedere lidstaat
de noodzakelijke maatregelen treft om voor de bescherming van zijn essentiële veiligheidsbelangen te zorgen,
de openbare orde en de openbare veiligheid te garanderen, en het onderzoek, de opsporing en de vervolging
van misdrijven mogelijk te maken, met inbegrip van de
instelling door de nationale regelgevende instanties van
specifieke en evenredige verplichtingen die van toepassing zijn op de leveranciers van elektronische-communicatiediensten.

(10)

De definitie van dienst van de informatiemaatschappij
in artikel 1 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten
van de informatiemaatschappij (4) bestrijkt een breed
scala van economische activiteiten die online plaatsvinden; de meeste van deze activiteiten vallen niet binnen
de werkingssfeer van de onderhavige richtlijn omdat zij
niet geheel of hoofdzakelijk bestaan uit het overbrengen
van signalen via elektronische-communicatienetwerken;
spraaktelefonie en de diensten voor het overbrengen van
elektronische post vallen onder deze richtlijn; dezelfde
onderneming, bijvoorbeeld een verstrekker van internetdiensten, kan een elektronische-communicatiedienst aanbieden, zoals de toegang tot internet, en diensten die
niet onder deze richtlijn vallen, zoals de levering van
internet-inhoud.

(11)

Overeenkomstig het beginsel van scheiding van regelgevende en operationele functies moeten de lidstaten de
onafhankelijkheid van de nationale regelgevende instantie of instanties waarborgen teneinde ervoor te zorgen
dat hun besluiten onpartijdig zijn. Deze eis van onafhankelijkheid doet niet af aan de institutionele autonomie
en de constitutionele verplichtingen van de lidstaten of
aan het beginsel van neutraliteit met betrekking tot de
regeling van het eigendomsrecht in de lidstaten, dat is
neergelegd in artikel 295 van het Verdrag. De nationale
regelgevende instanties moeten over de nodige middelen
(personeel, expertise en geldelijke middelen) beschikken
om de hun opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

(12)

Elke partij die voorwerp is van een besluit van een
nationale regelgevende instantie, moet het recht hebben
in beroep te gaan bij een lichaam dat onafhankelijk is
van de betrokken partijen, bijvoorbeeld bij een rechtbank. Voorts moet iedere onderneming die van mening
is dat haar verzoeken om het verlenen van de rechten
voor het installeren van faciliteiten niet in overeenstemming met de in deze richtlijn vervatte beginselen worden behandeld, het recht hebben om tegen dergelijke
besluiten in beroep te gaan. Deze beroepsprocedure laat
de bevoegdheidsverdeling binnen nationale rechtsstelsels
of de rechten van rechtspersonen of natuurlijke personen uit hoofde van het nationale recht onverlet.

(13)

De nationale regelgevende instanties moeten informatie
van de marktpartijen verzamelen om hun taken doeltreffend te kunnen uitvoeren. Het is ook mogelijk dat deze
informatie moet worden verzameld voor de Commissie
om haar in staat te stellen haar verplichtingen uit
hoofde van het Gemeenschapsrecht na te komen. Verzoeken om informatie moeten proportioneel zijn en
mogen geen buitensporige last meebrengen voor ondernemingen. Door nationale regelgevende instanties verzamelde informatie moet openbaar zijn, behalve wanneer deze vertrouwelijk is, zulks in overeenstemming

Deze richtlijn is niet van toepassing op apparatuur die
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 1999/5/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart
1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatieeindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun
conformiteit (2) valt, maar wel op consumentenapparatuur die voor digitale televisie wordt gebruikt. Het is
zaak dat de regelgevende instanties de netwerkexploitanten en de fabrikanten van eindapparatuur stimuleren om
door samenwerking de toegang tot elektronische-communicatiediensten voor gehandicapte gebruikers te vergemakkelijken.
Diensten van de informatiemaatschappij vallen onder
Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,
met name de elektronische handel, in de interne markt
(richtlijn elektronische handel) (3).

(1) PB L 298 van 17.10.1989, blz. 23. Richtlijn zoals gewijzigd bij
Richtlijn 97/36/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB
L 202 van 30.7.1997, blz. 60).
(2) PB L 91 van 7.4.1999, blz. 10.
(3) PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.
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(4) PB L 204 van 21.7.1998, blz. 37. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
98/48/EG (PB L 217 van 5.8.1998, blz. 18).
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met de nationale regels inzake de toegang van het
publiek tot informatie en met inachtneming van de
communautaire en nationale wetgeving betreffende vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens.

(14)

(15)

Informatie die door een nationale regelgevende instantie,
in overeenstemming met de communautaire en nationale voorschriften betreffende vertrouwelijke bedrijfs- of
fabricagegegevens, als vertrouwelijk wordt beschouwd,
mag uitsluitend met de Commissie en andere nationale
regelgevende instanties worden uitgewisseld wanneer die
uitwisseling strikt noodzakelijk is voor de toepassing
van de bepalingen van deze richtlijn of de bijzondere
richtlijnen; de uitgewisselde informatie moet beperkt
zijn tot hetgeen relevant is voor en in evenredigheid
met het doel van een dergelijke uitwisseling.

Het is van belang dat de nationale regelgevende instanties alle betrokken partijen raadplegen over voorgestelde
besluiten en rekening houden met hun opmerkingen
voordat zij een definitief besluit nemen. Om ervoor te
zorgen dat besluiten op nationaal niveau geen nadelig
gevolg hebben voor de interne markt of andere doelstellingen van het Verdrag, moeten de nationale regelgevende instanties bepaalde ontwerp-besluiten eveneens
meedelen aan de Commissie en andere nationale regelgevende instanties. Het is passend dat de nationale regelgevende instanties de betrokken partijen raadplegen over
alle ontwerpmaatregelen die van invloed zijn op de handel tussen de lidstaten. De gevallen waarin de procedures
van de artikelen 6 en 7 gelden, zijn in de onderhavige
richtlijn en in de bijzondere richtlijnen bepaald. De
Commissie moet de mogelijkheid hebben om na overleg
met het Comité voor communicatie van een nationale
regelgevende instantie te verlangen dat zij haar ontwerpmaatregel intrekt, indien het de definitie betreft van relevante markten of het al dan niet aanwijzen van ondernemingen met aanzienlijke marktmacht, en indien dergelijke besluiten een belemmering zouden opwerpen
voor de interne markt, of onverenigbaar zouden zijn
met het Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder met de
beleidsdoelstellingen waardoor de nationale regelgevende
instanties zich moeten laten leiden. Deze procedure doet
geen afbreuk aan de kennisgevingsprocedure van Richtlijn 98/34/EG en de voorrechten van de Commissie uit
hoofde van het Verdrag wat betreft inbreuken op het
Gemeenschapsrecht.

(16)

Er dient een geharmoniseerde verzameling doelstellingen
en beginselen te zijn waarop de nationale regelgevende
instanties hun acties baseren en aan de hand waarvan zij
die, indien nodig, met de regelgevende instanties van
andere lidstaten coördineren bij de uitvoering van hun
taken binnen dit regelgevingskader.

(17)

De activiteiten van de uit hoofde van deze richtlijn en
de bijzondere richtlijnen ingestelde nationale regelgevende instanties dragen bij tot de verwezenlijking van
breder beleid op het gebied van cultuur, werkgelegenheid, milieu, sociale samenhang en ruimtelijke ordening.
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(18)

Het feit dat de lidstaten er voor moeten zorgen dat de
nationale regelgevende instanties zoveel mogelijk rekening houden met het streven dat de regelgeving technologisch neutraal moet zijn, dat wil zeggen dat de regelgeving het gebruik van een bepaald type technologie
niet mag voorschrijven of bevoordelen, sluit niet uit dat
evenredige maatregelen worden genomen om bepaalde
specifieke diensten te bevorderen wanneer dit gerechtvaardigd is, bijvoorbeeld digitale televisie als middel om
de spectrumefficiency te vergroten.

(19)

Radiofrequenties zijn een essentiële voorwaarde voor
elektronische-communicatiediensten die op radioverbindingen zijn gebaseerd en dienen dan ook, voor zover zij
betrekking hebben op deze diensten, door de nationale
regelgevende instanties te worden ingedeeld en toegewezen volgens een verzameling geharmoniseerde doelstellingen en beginselen waarop deze hun optreden steunen,
en volgens objectieve, transparante en niet-discriminerende criteria, een en ander met inachtneming van de
democratische, sociale, taalkundige en culturele belangen
die een rol spelen bij het gebruik van frequenties. De
indeling en toewijzing van radiofrequenties dient zo efficiënt mogelijk te worden uitgevoerd. Overdracht van
radiofrequenties kan een doeltreffend middel zijn om
het spectrum efficiënter te gebruiken, zolang er voldoende waarborgen zijn om het openbaar belang te
beschermen, met name de noodzaak te zorgen voor
transparantie van en toezicht van de nationale regelgevende instanties op dergelijke overdrachten. Beschikking
nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader
voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking) (1) legt een kader vast
voor de harmonisatie van de radiofrequenties en in het
kader van deze richtlijn getroffen maatregelen moeten
erop gericht zijn de werkzaamheden in het kader van
die beschikking te vergemakkelijken.

(20)

De toegang tot nummervoorraden op basis van transparante, objectieve en niet-discriminerende criteria is
essentieel voor ondernemingen die in de elektronischecommunicatiesector willen concurreren. Alle elementen
van de nationale nummerplannen zouden door de nationale regelgevende instanties moeten worden beheerd,
met inbegrip van de puntcodes die worden gebruikt bij
netwerkadressering. Wanneer nummervoorraden in de
Gemeenschap moeten worden geharmoniseerd om de
ontwikkeling van pan-Europese diensten te ondersteunen, kan de Commissie, daarbij gebruikmakend van haar
uitvoerende bevoegdheden, technische uitvoeringsmaatregelen nemen. Wanneer dit nodig is om op mondiaal
niveau volledige interoperabiliteit van diensten te waarborgen, moeten de lidstaten, in overeenstemming met
het Verdrag, hun nationale standpunten harmoniseren
in internationale organisaties en fora waar besluiten
inzake de nummering worden genomen. De bepalingen
van deze richtlijn doen geen nieuwe gebieden ontstaan
waarop de nationale regelgevende instanties verantwoordelijk zouden zijn wat internet-naamgeving en -adressering betreft.

(1) Zie blz. 1 van dit Publicatieblad.
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Lidstaten kunnen onder meer gebruikmaken van selectieprocedures op basis van mededinging of van vergelijking voor de toewijzing van radiofrequenties en nummers met een uitzonderlijke economische waarde. Bij
het beheer van dergelijke regelingen dienen de nationale
regelgevende instanties rekening te houden met de bepalingen van artikel 8.

Er dient zorg voor te worden gedragen dat er procedures bestaan voor de verlening van faciliteiteninstallatierechten, die snel, niet-discriminerend en transparant zijn,
teneinde de voorwaarden voor eerlijke en daadwerkelijke
mededinging te waarborgen. Deze richtlijn laat onverlet
de nationale bepalingen betreffende onteigening en het
gebruik van eigendom, de normale uitoefening van
eigendomsrechten, het normale gebruik van de openbare
ruimte of het beginsel van neutraliteit met betrekking
tot de regels in de lidstaten die de regeling van het
eigendomsrecht beheersen.

(23)

Gedeeld gebruik van faciliteiten kan voordelen opleveren
voor de ruimtelijke ordening, de volksgezondheid of het
milieu en dient derhalve door de nationale regelgevende
instanties te worden aangemoedigd op basis van vrijwillige overeenkomsten. Wanneer ondernemingen geen
toegang hebben tot haalbare alternatieven, kan verplicht
gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom een oplossing zijn. Dit verplichte gedeelde gebruik behelst onder
meer: fysieke collocatie en gedeeld gebruik van leidingen, gebouwen, masten, antennes of antennesystemen.
Gedwongen gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom
dient alleen aan ondernemingen te worden opgelegd
nadat een volledige openbare raadpleging heeft plaatsgevonden.

(24)

Wanneer van exploitanten van mobiele netwerken om
milieuredenen wordt geëist dat zij torens of masten
delen, kan dit verplichte gedeelde gebruik om redenen
van de volksgezondheid leiden tot een verlaging van de
voor elke exploitant toegestane maximum transmissievermogensniveaus, wat er weer toe kan leiden dat de
exploitanten meer transmissiestations moeten installeren
om te zorgen voor nationale dekking.

(25)

In bepaalde omstandigheden moeten ex ante verplichtingen worden opgelegd om de ontwikkeling van een concurrerende markt te waarborgen. De definitie van aanmerkelijke macht op de markt in Richtlijn 97/33/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni
1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied,
wat betreft de waarborging van de universele dienst en
van de interoperabiliteit door toepassing van de beginselen van Open Network Provision (ONP) (1) is doeltreffend gebleken in de eerste stadia van de openstelling
van de markt als criterium voor verplichtingen ex ante,
maar moet thans worden aangepast aan meer complexe
en dynamische markten. Daarom is de in deze richtlijn

(1) PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32. Richtlijn als gewijzigd bij Richtlijn 98/61/EG (EG (PB L 268 van 3.10.1998, blz. 37).
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gebruikte definitie gelijkwaardig aan het begrip machtspositie als gedefinieerd in de rechtspraak van het Hof
van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg van de
Europese Gemeenschappen.

(26)

Dat twee of meer ondernemingen gezamenlijk een
machtspositie hebben, kan niet alleen worden geconstateerd wanneer er structurele of andere banden tussen
hen bestaan, maar ook indien de structuur van de
betreffende markt gecoördineerde effecten bevordert, dit
wil zeggen parallelle of mededingsverstorende gedragingen op de markt stimuleert.

(27)

Het is essentieel dat ex ante regulerende verplichtingen
alleen worden opgelegd wanneer er geen daadwerkelijke
mededinging is, d.w.z. in markten waar een of meer
ondernemingen zijn met een aanzienlijke marktmacht,
en wanneer nationale rechtsmiddelen en de middelen
van het communautaire mededingingsrecht ontoereikend zijn om het probleem op te lossen. Het is derhalve
nodig dat de Commissie op communautair niveau, overeenkomstig de beginselen van het mededingingsrecht,
richtsnoeren opstelt voor nationale regelgevende instanties aan de hand waarvan zij kunnen beoordelen of op
een bepaalde markt daadwerkelijke mededinging heerst
en of er sprake is van aanmerkelijke marktmacht. De
nationale regelgevende instanties dienen te analyseren of
een bepaalde markt voor producten of diensten daadwerkelijk concurrerend is in een gegeven geografisch
gebied, dat het grondgebied of een deel van het grondgebied van de betrokken lidstaat kan zijn, dan wel aangrenzende delen van het grondgebied van lidstaten, die
als één geheel worden gezien. Bij een analyse van daadwerkelijke mededinging moet onder meer worden
onderzocht of de markt in de toekomst concurrerend
zal zijn en dus of een eventueel gebrek aan daadwerkelijke mededinging blijvend is. In deze richtsnoeren moet
ook worden ingegaan op de problematiek van nieuwe
markten waar de feitelijke marktleider waarschijnlijk een
groot marktaandeel zal hebben, maar niet dient te worden onderworpen aan ongerechtvaardigde verplichtingen. De Commissie dient de richtsnoeren regelmatig
opnieuw te toetsen teneinde te waarborgen dat deze
geschikt blijven in een zich snel ontwikkelende markt.
De nationale regelgevende instanties zullen met elkaar
moeten samenwerken wanneer de relevante markt transnationaal blijkt te zijn.

(28)

Wanneer de nationale regelgevende instanties bepalen of
een onderneming een aanmerkelijke marktmacht heeft
op een specifieke markt, dienen zij te handelen overeenkomstig de Gemeenschapswetgeving en de richtsnoeren
van de Commissie zorgvuldig in acht te nemen.

(29)

De Gemeenschap en de lidstaten zijn in de Wereldhandelsorganisatie verplichtingen aangegaan met betrekking
tot normen en het regelgevingskader voor telecommunicatienetwerken en -diensten.

24.4.2002
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Normalisatie moet in de eerste plaats een door de markt
gestuurd proces blijven. Er kunnen zich echter nog
steeds situaties voordoen waarin het wenselijk is dat op
communautair niveau bepaalde normen worden opgelegd om interoperabiliteit op de interne markt te waarborgen. Op nationaal niveau dienen de lidstaten Richtlijn 98/34/EG na te komen. Richtlijn 95/47/EG van het
Europees Parlement en de Raad inzake het gebruik van
normen voor het uitzenden van televisiesignalen (1)
schrijft geen specifiek systeem voor het uitzenden van
digitale televisiesignalen of specifieke digitale televisiediensten voor. In het kader van de Digital Video Broadcasting Group hebben de Europese marktpartijen een
familie van systemen voor het uitzenden van televisiesignalen ontwikkeld die door het Europees Normalisatieinstituut voor de telecommunicatie (ETSI) zijn genormaliseerd en die zijn omgezet in aanbevelingen van de
Internationale Telecommunicatie-Unie. Elk besluit om de
toepassing van die norm verplícht te maken, dient te
worden voorafgegaan door volledige raadpleging van
het publiek. De normalisatieprocedures volgens deze
richtlijn hebben geen gevolgen voor Richtlijn
1999/5/EG, Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19
februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van
de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch
materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (2), noch voor Richtlijn 89/336/EEG van
de Raad van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (3).
Interoperabiliteit van geavanceerde digitale interactieve
tv-diensten en eindapparatuur dient op het niveau van
de consument te worden aangemoedigd om een vrije
informatiestroom, pluralisme van de media en culturele
diversiteit te verzekeren. Het is wenselijk dat de consument, ongeacht de wijze van transmissie, alle digitale
interactieve televisiediensten kan ontvangen, met oog
voor technologische neutraliteit, toekomstige technologische vooruitgang, de noodzaak om de ingang van digitale televisie te promoten en de stand van de mededinging op de markten voor digitale televisiediensten. Aanbieders van digitale interactieve televisie-platforms moeten streven naar de invoering van een gemeenschappelijke Application Program Interface (API) die voldoet aan
de normen of specificaties van een Europese normalisatie-instantie. Overgang van bestaande API's naar de
nieuwe gemeenschappelijke API's, bijvoorbeeld door
middel van gemeenschappelijke intentieverklaringen van
alle betrokken spelers op de markt, moet worden aangemoedigd en georganiseerd. Open API's vereenvoudigen
de interoperabiliteit, dat wil zeggen de portabiliteit van
interactieve inhoud tussen vormen van levering, en volledige functionaliteit van deze inhoud op geavanceerde
digitale eindapparatuur. Tevens moet echter aandacht
worden besteed aan de noodzaak het functioneren van
de ontvangende apparatuur niet te belemmeren, en deze
te beschermen tegen kwaadwillige aanvallen, bijvoorbeeld door virussen.

(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 51.
(2) PB L 77 van 26.3.1973.
(3) PB L 139 van 23.5.1989, blz. 19.
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(32)

In geval van een geschil tussen ondernemingen in
dezelfde lidstaat op een gebied dat onder deze richtlijn
of de bijzondere richtlijnen valt, bijvoorbeeld in verband
met toegang en interconnectie of de wijze waarop abonneelijsten worden overgedragen, moet een benadeelde
partij die te goeder trouw heeft onderhandeld, maar
geen akkoord heeft kunnen bereiken een beroep kunnen
doen op de nationale regelgevende instantie om het
geschil te beslechten. De nationale regelgevende instanties moeten in staat zijn de partijen een oplossing op te
leggen. Bij het optreden van een nationale regelgevende
instantie in het beslechten van geschillen tussen ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken of
-diensten aanbieden in een lidstaat, moet gezorgd worden voor overeenstemming met de verplichtingen krachtens deze richtlijn of de bijzondere richtlijnen.

(33)

Naast het recht van beroep waarin het nationale of het
Gemeenschapsrecht voorziet, bestaat er behoefte aan
een eenvoudige procedure die op verzoek van elke partij
bij het geschil op gang kan worden gebracht, om grensoverschrijdende geschillen te beslechten die niet onder
de bevoegdheid van een enkele nationale regelgevende
instantie vallen.

(34)

Het ONP-comité dat is ingesteld bij artikel 9 van Richtlijn 90/387/EEG en het Vergunningencomité dat is ingesteld bij artikel 14 van Richtlijn 97/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 april 1997 betreffende een gemeenschappelijk kader voor algemene
machtigingen en individuele vergunningen op het gebied
van telecommunicatiediensten (4), dienen te worden vervangen door één enkel comité.

(35)

De nationale regelgevende instanties en de nationale
mededingingsautoriteiten leveren elkaar de nodige informatie voor de toepassing van de bepalingen van de
onderhavige richtlijn en de bijzondere richtlijnen, zodat
zij volledig kunnen samenwerken. Ten aanzien van de
uitgewisselde informatie is de ontvangende instantie
gehouden hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid in acht
te nemen als de informatieverstrekkende instantie.

(36)

De Commissie heeft meegedeeld voornemens te zijn een
European Regulators Group for Electronics Communications Networks and Services te willen opzetten, hetgeen
een passend mechanisme zou vormen voor het aanmoedigen van samenwerking en coördinatie van nationale
regelgevende instanties, ter bevordering van de ontwikkeling van de interne markt voor elektronische communicatienetwerken en -diensten, en ter bewerkstelliging
van een consistente toepassing in alle lidstaten van de
bepalingen in deze richtlijn en in de bijzondere richtlijnen, met name op gebieden waarop de nationale wetgeving tot omzetting van het Gemeenschapsrecht de nationale regelgevende instanties aanzienlijke beslissingsbevoegdheid laat bij de toepassing van de relevante
regelgeving.

(4) PB L 117 van 7.5.1997, blz. 15.
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Nationale regelgevende instanties werken op transparante wijze met elkaar en met de Commissie samen
om te zorgen voor de consequente toepassing in alle lidstaten van de bepalingen van deze richtlijn en van de
bijzondere richtlijnen. Deze samenwerking kan onder
meer plaatsvinden in het Comité voor communicatie of
in een groep bestaande uit Europese regelgevende
instanties. De lidstaten dienen te beslissen welke instanties nationale regelgevende instanties zijn voor het doel
van de onderhavige richtlijn en van de bijzondere richtlijnen.
Maatregelen die van invloed kunnen zijn op de handel
tussen de lidstaten zijn maatregelen die direct of indirect, feitelijk of in potentie, van invloed kunnen zijn op
het handelspatroon tussen de lidstaten op een wijze die
een belemmering kan vormen voor de interne markt.
Het gaat om maatregelen die van aanzienlijke invloed
zijn op aanbieders of gebruikers in andere lidstaten,
waarbij het onder meer kan gaan om: maatregelen die
de prijzen voor gebruikers in andere lidstaten beïnvloeden; maatregelen die gevolgen hebben voor de mogelijkheid van een onderneming in een andere lidstaat om
een elektronische communicatiedienst te verlenen, in het
bijzonder maatregelen die gevolgen hebben voor de
mogelijkheid diensten te verlenen op transnationale
basis; en maatregelen die gevolgen hebben voor de
marktstructuur of de toegang tot de markt, met nadelige
gevolgen voor ondernemingen in andere lidstaten.
De bepalingen van deze richtlijn en de specifieke maatregelen moeten op gezette tijden worden geëvalueerd,
met name om na te gaan of zij in het licht van de veranderende technologische omstandigheden of marktomstandigheden moeten worden gewijzigd.
De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld overeenkomstig
Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot
vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van
de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (1).
Daar de doelstellingen van deze richtlijn, de totstandbrenging van een geharmoniseerd kader voor de regulering van elektronische-communicatiediensten, elektronische-communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten
en bijbehorende diensten, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de
omvang en de gevolgen ervan, beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag
neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen.
Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde
evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder
dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
Sommige richtlijnen en beschikkingen op dit gebied
moeten worden ingetrokken.

(1) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.

(43)
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De Commissie dient toe te zien op de overgang van het
bestaande kader naar het nieuwe kader en kan, op het
daarvoor geschikte tijdstip, voorstellen om Verordening
(EG) nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet (2) in te trekken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLYN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I
TOEPASSINGSGEBIED, DOELSTELLING EN DEFINITIES

Artikel 1
Toepassingsgebied en doelstelling
1.
Bij deze richtlijn wordt een geharmoniseerd kader voor
de regulering van elektronische-communicatiediensten, elektronische-communicatienetwerken, bijbehorende faciliteiten en
bijbehorende diensten vastgesteld. De richtlijn legt taken van
de nationale regelgevende instanties vast alsmede een reeks
procedures om de geharmoniseerde toepassing van het regelgevingskader in de gehele Gemeenschap te waarborgen.
2.
Deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen laten de verplichtingen onverlet die door het nationale recht in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht of door het Gemeenschapsrecht zijn opgelegd met betrekking tot diensten die worden geleverd met behulp van elektronische-communicatienetwerken en -diensten.
3.
Deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen laten de maatregelen onverlet die op communautair of nationaal niveau met
inachtneming van het communautaire recht zijn genomen voor
de verwezenlijking van doelstellingen van algemeen belang, in
het bijzonder wat betreft regulering van de inhoud en audiovisueel beleid.
4.
Deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen laten de bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG onverlet.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) elektronische-communicatienetwerk: de transmissiesystemen en in voorkomend geval de schakel- of routeringsapparatuur en andere middelen die het mogelijk maken signalen over te brengen via draad, radiogolven, optische of
andere elektromagnetische middelen waaronder satellietnetwerken, vaste (circuit- en pakketgeschakelde, met inbegrip
van internet) en mobiele terrestrische netwerken, elektriciteitsnetten, voorzover deze voor overdracht van signalen
(2) PB L 336 van 30.12.2000, blz. 4.
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worden gebruikt, netwerken voor radio- en televisieomroep
en kabeltelevisienetwerken, ongeacht de aard van de overgebrachte informatie;
b) transnationale markten: overeenkomstig artikel 15, lid 4,
gedefinieerde markten die de Gemeenschap of een aanzienlijk deel daarvan beslaan;
c) elektronische-communicatiedienst: een gewoonlijk tegen
vergoeding aangeboden dienst die geheel of hoofdzakelijk
bestaat in het overbrengen van signalen via elektronischecommunicatienetwerken, waaronder telecommunicatiediensten en transmissiediensten op netwerken die voor
omroep worden gebruikt, doch niet de dienst waarbij met
behulp van elektronische-communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel
wordt gecontroleerd. Hij omvat niet de diensten van de
informatiemaatschappij zoals omschreven in artikel 1 van
Richtlijn 98/34/EG, die niet geheel of hoofdzakelijk bestaan
uit het overbrengen van signalen via elektronische-communicatienetwerken;
d) openbaar communicatienetwerk: een elektronische-communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk wordt
gebruikt om openbare elektronische-communicatiediensten
aan te bieden;
e) bijbehorende faciliteiten: de bij een elektronische-communicatienetwerk en/of een elektronische-communicatiedienst behorende faciliteiten die het aanbieden van diensten
via dat netwerk en/of dienst mogelijk maken en/of ondersteunen. Daartoe behoren ook systemen voor voorwaardelijke toegang en elektronische programmagidsen;
f)

systeem voor voorwaardelijke toegang: elke technische
maatregel en/of regeling waarbij toegang tot een
beschermde radio- of televisie-omroepdienst in begrijpelijke
vorm afhankelijk wordt gemaakt van een abonnement of
een andere vorm van voorafgaande individuele machtiging;

g) nationale regelgevende instantie: één of meer lichamen
die door een lidstaat zijn belast met een van de regelgevende taken die in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen worden opgelegd;
h) gebruiker: een natuurlijke of rechtspersoon die gebruik
maakt van of verzoekt om een openbare elektronischecommunicatiedienst;
i)

j)

consument: een natuurlijke persoon die gebruik maakt
van of verzoekt om een openbare elektronische-communicatiedienst voor andere dan bedrijfs- of beroepsdoeleinden;
universele dienst: het minimumpakket van diensten als
gedefinieerd in Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn) van een bepaalde kwaliteit dat voor alle gebruikers,
ongeacht hun geografische locatie, beschikbaar is voor een
in het licht van specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs;
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k) abonnee: een natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij
een overeenkomst met de aanbieder van openbare elektronische-communicatiediensten voor de levering van die
diensten;
l)

bijzondere richtlijnen: Richtlijn 2002/20/EG (machtigingsrichtlijn), Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn),
Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn), Richtlijn
97/66/EG;

m) aanbieden van een elektronische-communicatienetwerk:
het bouwen, exploiteren, leiden of beschikbaar stellen van
een dergelijk netwerk;
n) eindgebruiker: een gebruiker die geen openbaar communicatienetwerk of openbare elektronische-communicatiediensten aanbiedt.
o) Geavanceerde digitale eindapparatuur: kastjes met converter en decoder en geïntegreerde digitale televisietoestellen
voor de ontvangst van de digitale interactieve televisiediensten.
p) Application Program Interface  toepassingsprogrammaverbinding (API): een software interface tussen externe toepassingen, die beschikbaar is gesteld door omroepen, dienstenleveranciers, alsmede de hulpmiddelen in de eindapparatuur.

HOOFDSTUK II
NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES

Artikel 3
Nationale regelgevende instanties
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle taken die bij deze
richtlijn en de bijzondere richtlijnen aan de nationale regelgevende instanties worden opgedragen, door een bevoegd
lichaam worden uitgevoerd.
2.
De lidstaten waarborgen de onafhankelijkheid van de
nationale regelgevende instanties door ervoor te zorgen dat zij
juridisch gezien onderscheiden zijn van en functioneel onafhankelijk zijn van alle organisaties die elektronische-communicatienetwerken, -apparatuur of -diensten aanbieden. Lidstaten
die de eigendom van of de zeggenschap over elektronischecommunicatienetwerken en/of -diensten aanbiedende ondernemingen behouden, zorgen voor een daadwerkelijke structurele scheiding tussen de regelgevende taken en de met eigendom of zeggenschap verband houdende activiteiten.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties hun bevoegdheden onpartijdig en op transparante
wijze uitoefenen.
4.
De lidstaten maken de door de nationale regelgevende
instanties uit te voeren taken op een gemakkelijk toegankelijke
wijze bekend, met name wanneer die taken aan meer dan één
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lichaam worden toegewezen. De lidstaten zorgen in voorkomend geval voor overleg en samenwerking tussen die instanties onderling en tussen die instanties en de nationale instanties
belast met de uitvoering van het mededingingsrecht en de
nationale instanties belast met de uitvoering van het consumentenrecht, in aangelegenheden van gemeenschappelijk
belang. Indien meer dan één instantie bevoegd is om die aangelegenheden te behandelen, zorgen de lidstaten ervoor dat de
respectieve taken van elke instantie in een gemakkelijk toegankelijke vorm bekendgemaakt worden.
5.
De nationale regelgevende instanties en de nationale
mededingingsautoriteiten leveren elkaar de informatie die
nodig is voor de toepassing van de onderhavige richtlijn en de
bijzondere richtlijnen. Ten aanzien van de uitgewisselde informatie is de ontvangende instantie gehouden hetzelfde niveau
van vertrouwelijkheid in acht te nemen als de informatieverstrekkende instantie.
6.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle
nationale regelgevende instanties waaraan krachtens deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen taken zijn opgedragen, en van
hun onderscheiden verantwoordelijkheden.
Artikel 4
Recht van beroep
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat er op nationaal niveau
doeltreffende regelingen voorhanden zijn krachtens welke
iedere gebruiker of onderneming die elektronische-communicatienetwerken en/of -diensten aanbiedt, die door een beslissing
van een nationale regelgevende instantie is getroffen, het recht
heeft om tegen die beslissing beroep in te stellen bij een
lichaam van beroep dat onafhankelijk is van de betrokken partijen. Dit lichaam, bijvoorbeeld een rechtbank, dient de nodige
deskundigheid te bezitten om zijn taken te kunnen uitoefenen.
De lidstaten dragen er zorg voor dat de feiten van de zaak op
afdoende wijze in aanmerking worden genomen en dat er een
doeltreffend mechanisme voor het instellen van beroep aanwezig is. Hangende de uitspraak van een dergelijk beroep blijft
het besluit van de nationale regelgevende instantie van kracht,
tenzij de beroepsinstantie anders beslist.
2.
Wanneer het in lid 1 genoemde lichaam van beroep geen
rechtscollege is, moeten zijn beslissingen altijd schriftelijk met
redenen worden omkleed. Voorts moet het in dat geval mogelijk zijn tegen die beslissingen beroep in te stellen bij een rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 van het Verdrag.
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dient in evenredigheid te zijn met de uitvoering van die taak.
De nationale regelgevende instantie noemt de redenen voor
haar verzoek om informatie.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties de Commissie, op met redenen omkleed verzoek, de
informatie verstrekken die zij nodig heeft om haar taken uit
hoofde van het Verdrag te vervullen. De door de Commissie
gevraagde informatie dient in evenredigheid te zijn met de uitvoering van die taken. Wanneer de verstrekte informatie
betrekking heeft op informatie die voordien door ondernemingen op verzoek van de nationale regelgevende instantie is verstrekt, worden die ondernemingen daarvan in kennis gesteld.
Behoudens een uitdrukkelijk en met redenen omkleed andersluidend verzoek van de instantie die de informatie verschaft,
stelt de Commissie de verstrekte informatie voorzover nodig
aan een andere nationale regelgevende instantie in een andere
lidstaat beschikbaar.
Onder voorbehoud van de vereisten van lid 3 zorgen de lidstaten ervoor dat de aan één nationale regelgevende instantie verstrekte informatie aan een andere regelgevende instantie in
dezelfde of een andere lidstaat na een met redenen omkleed
verzoek ter beschikking kan worden gesteld, indien zulks nodig
is om de respectieve instanties in staat te stellen hun taken uit
hoofde van het communautaire recht te vervullen.
3.
Wanneer informatie door een nationale regelgevende
instantie in overeenstemming met de communautaire en nationale voorschriften betreffende vertrouwelijke bedrijfs- of fabricagegegevens als vertrouwelijk wordt beschouwd, garanderen
de Commissie en de betrokken nationale regelgevende instanties het vertrouwelijke karakter van de verstrekte informatie.
4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties, handelend in overeenstemming met de nationale
regels inzake de toegang van het publiek tot informatie en met
inachtneming van de communautaire en nationale voorschriften betreffende het zakengeheim, de informatie publiceren die
kan bijdragen tot een open en concurrerende markt.
5.
De nationale regelgevende instanties publiceren de voorwaarden voor de toegang van het publiek tot informatie als
bedoeld in lid 4, met inbegrip van de procedures voor het verkrijgen van die toegang.

Artikel 5
Verstrekking van informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken en -diensten aanbieden, alle,
ook financiële, informatie verstrekken die de nationale regelgevende instanties nodig hebben om de naleving te waarborgen van deze richtlijn, van de besluiten die zijn genomen in
overeenstemming ermee en van de bijzondere richtlijnen. Deze
ondernemingen dienen dergelijke informatie op verzoek onverwijld en volgens de door de nationale regelgevende instantie
vastgestelde termijnen en mate van detail te verstrekken. De
door de nationale regelgevende instantie gevraagde informatie

Artikel 6
Raadpleging en transparantie
Behoudens in gevallen die onder de artikelen 7, lid 6, 20 of 21
vallen, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende
instanties die voornemens zijn maatregelen in overeenstemming met deze richtlijn of de bijzondere richtlijnen te nemen
die aanzienlijke gevolgen voor de relevante markt hebben de
belanghebbenden in staat stellen om binnen een redelijke termijn hun zienswijzen te geven op de ontwerpmaatregel. De
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nationale regelgevende instanties publiceren hun nationale
raadplegingsprocedures. De lidstaten dragen zorg voor de
oprichting van een enkel informatiepunt waar inzage verkregen
kan worden in alle lopende raadplegingsprocedures. De resultaten van de raadpleging worden door de nationale regelgevende
instanties openbaar gemaakt, behalve in geval van vertrouwelijke informatie overeenkomstig het communautair en nationaal recht betreffende zakelijke vertrouwelijkheid.

Artikel 7
Consolidatie van de interne markt voor elektronische
communicatie
1.
De nationale regelgevende instanties houden bij de uitvoering van de in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen
omschreven taken zoveel mogelijk rekening met de doelstellingen van artikel 8, waaronder die welke verband houden met de
werking van de interne markt.
2.
Nationale regelgevende instanties werken op transparante
wijze met elkaar en met de Commissie samen om te zorgen
voor de consistente toepassing in alle lidstaten van deze richtlijn en van de bijzondere richtlijnen. Daartoe streven zij met
name naar overeenstemming over alle soorten instrumenten en
oplossingen die het meest geschikt zijn om specifieke situaties
op de markt aan te pakken.
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b) het al dan niet aanwijzen van een onderneming die, hetzij
individueel of gezamenlijk met anderen, aanzienlijke marktmacht bezit overeenkomstig artikel 16, leden 3, 4 of 5,
en van invloed zou zijn op de handel tussen de lidstaten, en de
Commissie de nationale regelgevende instantie heeft meegedeeld dat de ontwerpmaatregel een belemmering voor de
interne Europese markt opwerpt of indien zij ernstige twijfels
heeft omtrent de verenigbaarheid van de ontwerpmaatregel
met het Gemeenschapsrecht en met name met de in artikel 8
genoemde doelstellingen, wordt de vaststelling van de maatregel met nog eens twee maanden uitgesteld. Deze periode kan
niet worden verlengd. Binnen deze termijn kan de Commissie,
overeenkomstig de procedure van artikel 22, lid 2, het besluit
nemen om van de betrokken nationale regelgevende instantie
te verlangen dat zij haar ontwerpmaatregel intrekt. Dit besluit
gaat vergezeld van een gedetailleerde en objectieve analyse van
de redenen waarom de Commissie van mening is dat de ontwerpmaatregel niet moet worden genomen, tezamen met specifieke voorstellen tot wijziging van de ontwerpmaatregel.
5.
De betrokken nationale regelgevende instantie houdt
zoveel mogelijk rekening met opmerkingen van andere nationale regelgevende instanties en van de Commissie en kan, uitgezonderd in de in lid 4 genoemde gevallen, de uiteindelijke
ontwerpmaatregel goedkeuren en, in voorkomend geval, aan
de Commissie meedelen.

a) valt onder de artikelen 15 of 16 van de onderhavige richtlijn, de artikelen 5 of 8 van Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn) of artikel 16 van Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn); en

6.
In uitzonderlijke omstandigheden kan een nationale
regelgevende instantie die oordeelt dat er een dringende noodzaak is om te handelen, in afwijking van de procedure
genoemd in de leden 3 en 4, teneinde de concurrentie te waarborgen en de belangen van de gebruikers te beschermen,
onmiddellijk evenredige en voorlopige maatregelen vaststellen.
Zij deelt die maatregelen onverwijld volledig met redenen
omkleed mede aan de Commissie en de andere nationale regelgevende instanties. Een besluit van de nationale regelgevende
instantie om dergelijke maatregelen permanent te maken of de
periode waarvoor zij van toepassing zijn, te verlengen, valt
onder de bepalingen van de leden 3 en 4.

b) van aanzienlijke invloed is op de handel tussen de lidstaten,

HOOFDSTUK III

3.
Indien de nationale regelgevende instantie, naast de raadpleging als bedoeld in artikel 6, voornemens is een maatregel
te nemen die:

stelt zij de Commissie en de nationale regelgevende instanties
in de andere lidstaten in kennis van de ontwerpmaatregel, tezamen met de motivering voor de maatregel, overeenkomstig
artikel 5, lid 3, en stelt zij de Commissie en de andere nationale regelgevende autoriteiten daarvan in kennis. Nationale
regelgevende instanties en Commissie kunnen de betrokken
nationale regelgevende instantie hun opmerkingen meedelen
binnen maximaal één maand of binnen de in artikel 6
genoemde termijn indien deze langer is. De periode van één
maand kan niet worden verlengd.
4.
op:

Indien een maatregel als bedoeld in lid 3 betrekking heeft

a) het definiëren van een relevante markt die verschilt van de
markten die in de aanbeveling overeenkomstig artikel 15,
lid 1, zijn gedefinieerd; of

TAKEN VAN DE NATIONALE REGELGEVENDE INSTANTIES

Artikel 8
Beleidsdoelstellingen en regelgevingsbeginselen
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties bij de uitvoering van de in deze richtlijn en de bijzondere richtlijnen omschreven regelgevende taken alle redelijke maatregelen treffen die gericht zijn op de verwezenlijking
van de in de leden 2, 3 en 4 genoemde doelstellingen. Die
maatregelen dienen in evenredigheid te zijn met die doelstellingen.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties bij de uitvoering van de in deze richtlijn en de bij-
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zondere richtlijnen omschreven regelgevende taken, met name
die welke erop gericht zijn daadwerkelijke concurrentie te
waarborgen, zoveel mogelijk rekening houden met het streven
dat de regelgeving technologisch neutraal moet zijn.

door ervoor te zorgen dat er eenvoudige en goedkope
geschillenprocedures beschikbaar zijn die worden toegepast
door een van de betrokken partijen onafhankelijke instantie;

De nationale regelgevende instanties kunnen binnen hun
bevoegdheden bijdragen tot het waarborgen van de uitvoering
van beleid ter bevordering van culturele en taalkundige verscheidenheid en pluralisme in de media.

c) zij dragen bij tot het waarborgen van een hoog niveau van
bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke
levenssfeer;

2.
De nationale regelgevende instanties bevorderen de concurrentie bij de levering van elektronische-communicatienetwerken en -diensten en de bijbehorende faciliteiten en diensten,
onder meer op de volgende wijze:
a) zij zorgen ervoor dat de gebruikers, met inbegrip van
gehandicapte gebruikers, maximaal profiteren wat betreft
keuze, prijs en kwaliteit;
b) zij zorgen ervoor dat er in de sector elektronische communicatie geen verstoring of beperking van de concurrentie is;

d) zij bevorderen de verstrekking van duidelijke informatie,
met name door te verplichten tot transparantie ten aanzien
van tarieven en de voorwaarden voor het gebruik van
openbare elektronische-communicatiediensten;
e) zij schenken aandacht aan de behoeften van specifieke
maatschappelijke groepen, met name gehandicapte gebruikers; en
f)

zij waarborgen de integriteit en de veiligheid van de openbare communicatienetwerken.
Artikel 9

c) zij moedigen efficiënte investeringen op het gebied van
infrastructuur aan en steunen innovaties; en

Beheer van de radiofrequenties voor elektronischecommunicatiediensten

d) zij bevorderen efficiënt gebruik en zorgen voor een efficiënt beheer van de radiofrequenties en de nummervoorraad.
3.
De nationale regelgevende instanties dragen bij aan de
ontwikkeling van de interne markt, onder meer op de volgende
wijze:

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de radiofrequenties voor
elektronische-communicatiediensten op hun grondgebied overeenkomstig artikel 8 efficiënt worden beheerd. Zij zorgen
ervoor dat de bestemming en toewijzing van die radiofrequenties door de nationale regelgevende instanties gebaseerd zijn op
objectieve, doorzichtige, niet-discriminerende en proportionele
criteria.

a) zij heffen resterende belemmeringen op voor het aanbieden
van elektronische-communicatienetwerken, bijbehorende
faciliteiten en diensten en elektronische-communicatiediensten op Europees niveau;

2.
De lidstaten bevorderen de harmonisatie van het gebruik
van radiofrequenties in de Gemeenschap in overeenstemming
met de noodzaak een daadwerkelijk en efficiënt gebruik daarvan te waarborgen en in overeenstemming met Beschikking nr.
676/2002/EG (radiospectrumbeschikking).

b) zij moedigen het opzetten en ontwikkelen van trans-Europese netwerken en de interoperabiliteit van pan-Europese
diensten aan en eind-tot-eind connectiviteit;

3.
De lidstaten kunnen toestaan dat ondernemingen rechten
op het gebruik van radiofrequenties overdragen aan andere
ondernemingen.

c) zij zorgen ervoor dat er in vergelijkbare omstandigheden
geen verschil in behandeling is van ondernemingen die
elektronische-communicatienetwerken en -diensten aanbieden;

4.
De lidstaten zorgen ervoor dat het voornemen van een
onderneming om de rechten op het gebruik van radiofrequenties over te dragen, wordt meegedeeld aan de nationale regelgevende instantie die verantwoordelijk is voor de toewijzing van
het spectrum en dat elke overdracht plaatsvindt overeenkomstig door de nationale regelgevende instanties vastgestelde procedures en bekend wordt gemaakt. De nationale regelgevende
instanties zorgen ervoor dat er geen concurrentieverstoring
ontstaat als gevolg van een dergelijke overdracht. Wanneer het
gebruik van de radiofrequenties is geharmoniseerd door toepassing van Beschikking nr. 676/2002/EG (radiospectrumbeschikking) of andere communautaire maatregelen, mag die overdracht niet leiden tot een verandering van het gebruik van de
radiofrequentie.

d) zij werken met elkaar en met de Commissie op transparante wijze samen om de ontwikkeling van een consistente regelgevende praktijk en de consistente toepassing
van deze richtlijn en van de bijzondere richtlijnen te waarborgen.
4.
De nationale regelgevende instanties bevorderen de belangen van de burgers van de Europese Unie, onder meer op de
volgende wijze:
a) zij waarborgen dat alle burgers toegang hebben tot een
universele dienst als omschreven in Richtlijn 2002/22/EG
(universeledienstrichtlijn);

Nummering, naamgeving en adressering

b) zij waarborgen de consument een hoog niveau van
bescherming bij zijn transacties met leveranciers, met name

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties toezicht uitoefenen op de toewijzing van alle natio-

Artikel 10
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nale nummervoorraden en het beheer van de nationale nummerplannen. De lidstaten zorgen ervoor dat voor alle openbare
elektronische-communicatiediensten adequate nummers en
nummerreeksen worden aangeboden. De nationale regelgevende instanties stellen objectieve, transparante en niet-discriminerende procedures op voor de toewijzing van de nationale
nummervoorraden.

 de beginselen van transparantie en non-discriminatie volgt
bij het verbinden van voorwaarden aan deze rechten.

2.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
nummerplannen en -procedures zo worden toegepast dat alle
aanbieders van openbare elektronische-communicatiediensten
gelijk worden behandeld. In het bijzonder zorgen de lidstaten
ervoor dat een onderneming waaraan een nummerreeks is toegewezen, andere aanbieders van elektronische-communicatiediensten niet discrimineert wat de nummersequenties betreft
die worden gebruikt om toegang te geven tot hun diensten.

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat er, wanneer lokale of
andere overheden de eigendom van of zeggenschap behouden
over ondernemingen die elektronische-communicatienetwerken
en/of -diensten exploiteren, een daadwerkelijke structurele
scheiding is tussen de verantwoordelijkheid voor het verlenen
van de in lid 1 bedoelde rechten en de activiteiten die verband
houden met de eigendom of zeggenschap.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale nummerplannen en alle latere toevoegingen of wijzigingen daarop worden
gepubliceerd. Deze verplichting kan alleen om redenen van
nationale veiligheid worden beperkt.

3.
De lidstaten zorgen ervoor dat er doeltreffende mechanismen bestaan die ondernemingen in staat stellen beroep aan te
tekenen tegen besluiten betreffende het verlenen van rechten
voor het installeren van faciliteiten bij een instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen.

4.
De lidstaten verlenen steun aan het harmoniseren van de
nummervoorraden binnen de Gemeenschap, wanneer dat
nodig is om de ontwikkeling van pan-Europese diensten te
ondersteunen. De Commissie kan volgens de procedure van
artikel 22, lid 3, op dit gebied passende technische uitvoeringsmaatregelen nemen.
5.
Waar dit passend is om op mondiaal niveau volledige
interoperabiliteit van diensten te waarborgen, coördineren de
lidstaten hun standpunten in internationale organisaties en fora
waar besluiten worden genomen over aangelegenheden die
betrekking hebben op de nummering, naamgeving en adressering van elektronische-communicatienetwerken en -diensten.

Artikel 11
Doorgangsrechten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een bevoegde
instantie een aanvraag behandelt voor
 het verlenen van rechten om faciliteiten te installeren op,
over of onder openbaar of particulier eigendom, aan een
onderneming die gemachtigd is om openbare communicatienetwerken aan te bieden; of
 het verlenen van rechten om faciliteiten te installeren op,
over of onder openbaar eigendom aan een onderneming
die gemachtigd is om niet-openbare elektronische-communicatienetwerken aan te bieden,
deze bevoegde instantie:
 handelt op basis van doorzichtige en openbare procedures
die zonder discriminatie en onverwijld worden toegepast;
en

De bovengenoemde procedure kan variëren al naargelang de
aanvrager al dan niet openbare communicatienetwerken aanbiedt.

Artikel 12
Collocatie en gedeeld gebruik van faciliteiten
1.
Wanneer een onderneming die elektronische-communicatienetwerken aanbiedt, krachtens de nationale wetgeving het
recht heeft om faciliteiten te installeren op, over of onder
openbaar of particulier eigendom, dan wel een procedure kan
volgen voor de onteigening of het gebruik van eigendom, moedigen de nationale regelgevende instanties het gedeeld gebruik
van die faciliteiten of dat eigendom aan.
2.
Met name wanneer ondernemingen geen toegang hebben
tot haalbare alternatieven vanwege de noodzaak om het milieu,
de volksgezondheid of de openbare veiligheid te beschermen
of om stedenbouwkundige en planologische redenen, kunnen
de lidstaten aan een onderneming die een elektronische-communicatienetwerk exploiteert, het gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom (met inbegrip van fysieke collocatie) voorschrijven of maatregelen treffen om de coördinatie van
publieke werken te vergemakkelijken, doch zulks pas na een
passende periode van openbare raadpleging waarin alle belanghebbende partijen in staat zijn gesteld hun standpunten naar
voren te brengen. Dergelijke regelingen inzake gedeeld gebruik
of coördinatie kunnen een omslagregeling bevatten voor de
kosten van het gedeeld gebruik van faciliteiten of eigendom.

Artikel 13
Scheiding van boekhoudingen en financiële verslaglegging
1.
De lidstaten eisen van ondernemingen die openbare communicatienetwerken of openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden en die in dezelfde of een andere lidstaat
over bijzondere of uitsluitende rechten voor het aanbieden van
diensten in andere sectoren beschikken, dat zij:
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a) voor de activiteiten in verband met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of -diensten een gescheiden boekhouding voeren, in dezelfde mate als vereist zou
zijn wanneer de betrokken activiteiten door juridisch onafhankelijke ondernemingen zouden worden verricht, teneinde alle kosten en inkomsten, met de daarvoor gebruikte
berekeningsgrondslag en gedetailleerde toewijzingsmethoden, aan te geven die betrekking hebben op hun activiteiten in verband met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of -diensten, met inbegrip van een
puntsgewijs overzicht van de vaste activa en de structurele
kosten, of

bij die beoordeling te hanteren criteria zijn aangegeven in bijlage II.

b) een structurele scheiding hebben voor de activiteiten in
verband met het aanbieden van elektronische-communicatienetwerken of -diensten.

Artikel 15

De lidstaten kunnen afzien van de toepassing van de in de eerste alinea genoemde eisen op ondernemingen waarvan de jaaromzet in activiteiten in verband met elektronische-communicatienetwerken of -diensten in de lidstaten minder bedraagt dan
50 miljoen EUR.
2.
Wanneer ondernemingen die openbare communicatienetwerken of openbare elektronische-communicatiediensten aanbieden, niet zijn onderworpen aan de vereisten van het vennootschapsrecht en niet beantwoorden aan de MKB-criteria
voor de in het Gemeenschapsrecht vastgelegde regels inzake
financiële verslaglegging, worden hun financiële verslagleggingen opgesteld, aan een onafhankelijke accountantscontrole
onderworpen en gepubliceerd. De accountantscontrole wordt
uitgevoerd in overeenstemming met de relevante communautaire en nationale voorschriften.
Deze eis geldt ook voor de krachtens lid 1, onder a), vereiste
gescheiden boekhoudingen.
HOOFDSTUK IV
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 14
Ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht
1.
Wanneer de bijzondere richtlijnen voorschrijven dat de
nationale regelgevende instanties overeenkomstig de procedure
van artikel 16 moeten bepalen of exploitanten een aanmerkelijke marktmacht hebben, zijn de leden 2 en 3 van dit artikel
van toepassing.
2.
Een onderneming wordt geacht een aanmerkelijke marktmacht te hebben, wanneer zij, alleen of samen met andere, een
aan machtspositie gelijkwaardige positie, dit wil zeggen een
economische kracht bezit die haar in staat stelt zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten, klanten en uiteindelijk consumenten te gedragen.
Wanneer de nationale regelgevende instanties beoordelen of
twee of meer ondernemingen gezamenlijk een machtspositie
op de markt innemen, dienen zij meer in het bijzonder de
communautaire wetgeving in acht te nemen en zich zeer zorgvuldig te houden aan de Richtsnoeren voor de marktanalyse
en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht, die de
Commissie bekend heeft gemaakt uit hoofde van artikel 15. De

3.
Wanneer een onderneming aanmerkelijke marktmacht op
een specifieke markt bezit, kan zij ook worden aangemerkt als
onderneming met een aanmerkelijke marktmacht op een nauw
verwante markt als de koppelingen tussen beide markten van
dien aard zijn dat de marktmacht op de ene markt op de
andere markt zo kan worden gebruikt dat de marktmacht van
de onderneming wordt vergroot.

Procedure voor marktdefinitie
1.
Na openbare raadpleging en overleg met de nationale
regelgevende instanties neemt de Commissie een aanbeveling
aan inzake relevante markten voor producten en diensten
(hierna de aanbeveling genoemd). Daarin worden overeenkomstig bijlage I de markten voor producten en diensten in de
sector elektronische communicatie vermeld waarvan de kenmerken zodanig kunnen zijn dat het opleggen van wettelijke
verplichtingen als beschreven in de bijzondere richtlijnen
gerechtvaardigd kan zijn, onverminderd markten die in
bepaalde gevallen uit hoofde van het mededingingsrecht kunnen worden gedefinieerd. De Commissie definieert de markten
overeenkomstig de beginselen van het mededingingsrecht.
De Commissie herziet de aanbeveling op gezette tijden.
2.
De Commissie publiceert, uiterlijk op de datum van
inwerkingtreding van deze richtlijn, richtsnoeren voor marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht
(hierna de richtsnoeren te noemen), in overeenstemming met
de beginselen van het mededingingsrecht.
3.
De nationale regelgevende instanties bepalen, zoveel
mogelijk rekening houdend met de aanbeveling en de richtsnoeren, de relevante markten die overeenkomen met de nationale omstandigheden, met name relevante geografische markten binnen hun grondgebied, overeenkomstig de beginselen
van het mededingingsrecht. De nationale regelgevende instanties volgen de procedures van de artikelen 6 en 7 voordat zij
markten definiëren die verschillen van de in de aanbeveling
genoemde.
4.
Na overleg met de nationale regelgevende instanties kan
de Commissie, overeenkomstig de procedure van artikel 22, lid
3, een beschikking aannemen houdende vaststelling van transnationale markten.

Artikel 16
Marktanalyseprocedure
1.
Zo spoedig mogelijk na de aanneming van de Aanbeveling of een bijwerking daarvan voeren de nationale regelgevende instanties, zoveel mogelijk met inachtneming van de
richtsnoeren een analyse van de relevante markten uit. De lid-
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staten zorgen ervoor dat deze analyse, in voorkomend geval, in
samenwerking met de nationale mededingingsinstanties wordt
uitgevoerd.
2.
Wanneer een nationale regelgevende instantie krachtens
de artikelen 16, 17, 18 of 19 van Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn), of de artikelen 7 of 8 van Richtlijn
2002/19/EG (toegangsrichtlijn) moet bepalen of ten aanzien
van ondernemingen verplichtingen moeten worden opgelegd,
gehandhaafd, gewijzigd of ingetrokken, bepaalt zij overeenkomstig de richtsnoeren op basis van haar analyse volgens lid
1 van dit artikel of een relevante markt daadwerkelijk concurrerend is.
3.
Wanneer een nationale regelgevende instantie concludeert
dat de markt daadwerkelijk concurrerend is, mag zij niet een
van de specifieke wettelijke verplichtingen als beschreven in lid
2 opleggen of handhaven. Wanneer er reeds sectorspecifieke
verplichtingen bestaan, trekt zij die verplichtingen van ondernemingen op die relevante markt in. Partijen die gevolgen
ondervinden van het intrekken van die verplichtingen worden
tijdig in kennis gesteld.
4.
Wanneer een nationale regelgevende instantie vaststelt
dat een relevante markt niet daadwerkelijk concurrerend is,
gaat zij na welke ondernemingen op die markt een aanmerkelijke marktmacht in de zin van artikel 14 hebben en legt zij de
ondernemingen in kwestie passende specifieke wettelijke verplichtingen op als beschreven in lid 2 of handhaaft zij deze
verplichtingen wanneer zij reeds bestaan.
5.
In het geval van transnationale markten die worden
omschreven in de beschikking als bedoeld in artikel 15, lid 4,
dragen de betrokken nationale regelgevende instanties samen
zorg voor de uitvoering van de marktanalyse, waarbij zoveel
mogelijk rekening wordt gehouden met de richtsnoeren, en
spreken zij zich op gecoördineerde wijze uit over het opleggen,
handhaven, wijzigen of opheffen van wettelijke verplichtingen
als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
6.
Voor de in de leden 3, 4 en 5 genoemde maatregelen gelden de procedures van de artikelen 6 en 7.

Artikel 17

L 108/45

2.
De lidstaten moedigen het gebruik aan van de in lid 1
bedoelde normen en/of specificaties voor het aanbieden van
diensten, technische interfaces en/of netwerkfuncties, voorzover
dat strikt nodig is om interoperabiliteit van diensten te waarborgen en de keuzevrijheid van de gebruikers te verbeteren.
Zolang niet overeenkomstig lid 1 normen en/of specificaties
zijn gepubliceerd, moedigen de lidstaten de toepassing aan van
normen en/of specificaties die zijn vastgesteld door Europese
normalisatie-organisaties.
Indien dergelijke normen en/of specificaties ontbreken, moedigen de lidstaten de toepassing aan van internationale normen
of aanbevelingen die door de Internationale Telecommunicatie
Unie (ITU), de Internationale Organisatie voor Normalisatie
(ISO) of de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC)
zijn aangenomen.
Wanneer er internationale normen bestaan, moedigen de lidstaten de Europese normalisatie-organisaties aan om deze normen
of de relevante onderdelen daarvan te gebruiken als basis voor
de normen die zij ontwikkelen, tenzij dergelijke internationale
normen of relevante onderdelen daarvan ondoelmatig zouden
zijn.
3.
Wanneer de in lid 1 bedoelde normen en/of specificaties
niet in toereikende mate zijn toegepast, zodat de interoperabiliteit van diensten in één of meer lidstaten niet kan worden
gewaarborgd, kan de toepassing van die normen en/of specificaties verplicht worden gesteld overeenkomstig lid 4, voorzover dat strikt noodzakelijk is om de interoperabiliteit te
waarborgen en de keuzevrijheid van de gebruikers te verbeteren.
4.
Wanneer de Commissie voornemens is de toepassing van
bepaalde normen en/of specificaties verplicht te stellen, publiceert zij een mededeling in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen en nodigt zij alle betrokken partijen uit om
hun opmerkingen openbaar mee te delen. De Commissie stelt
de toepassing van de relevante normen volgens de procedure
van artikel 22, lid 3, verplicht door hiernaar te verwijzen als
zijnde verplichte normen in de lijst van normen en/of specificaties die wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Normalisatie
1.
De Commissie stelt, overeenkomstig de in artikel 22, lid
2, bedoelde procedure, een lijst van normen en/of specificaties
op die moet dienen als basis voor het aanmoedigen van het
geharmoniseerde aanbieden van elektronische-communicatienetwerken, elektronische-communicatiediensten en bijbehorende faciliteiten en diensten. Deze wordt in het Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd. Waar nodig kan
de Commissie volgens de procedure van artikel 22, lid 2, en na
raadpleging van het bij Richtlijn 98/34/EG ingestelde Comité,
verzoeken dat er normen worden opgesteld door de Europese
normalisatie-organisaties (de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (CENELEC) en het Europees Instituut voor telecommunicatienormen (ETSI)).

5.
Wanneer de Commissie van mening is dat de in lid 1
bedoelde normen en/of specificaties niet langer bijdragen tot
de levering van geharmoniseerde elektronische-communicatiediensten of dat zij niet langer beantwoorden aan de behoeften
van de consument of de technologische ontwikkeling in de
weg staan, schrapt zij die normen en/of specificaties van de in
lid 1 bedoelde lijst van normen en/of specificaties volgens de
procedure van artikel 22, lid 2.
6.
Wanneer de Commissie van mening is dat de in lid 4
bedoelde normen en/of specificaties niet langer bijdragen tot
de levering van geharmoniseerde elektronische-communicatiediensten of dat zij niet langer beantwoorden aan de behoeften
van de consument of de technologische ontwikkeling in de
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weg staan, schrapt zij die normen en/of specificaties van de in
lid 1 bedoelde lijst van normen en/of specificaties volgens de
procedure van artikel 22, lid 3.
7.
Dit artikel geldt niet voor een van de essentiële vereisten,
interfacespecificaties of geharmoniseerde normen, waarop
Richtlijn 1999/5/EG van toepassing is.

Artikel 18
Interoperabiliteit van digitale interactieve televisiediensten
1.
Om te zorgen voor een vrije informatiestroom, pluralisme van de media en toegang van consumenten tot culturele
diversiteit, moedigen de lidstaten, overeenkomstig het bepaalde
in artikel 17, lid 2:
a) leveranciers van digitale interactieve tv-diensten bestemd
voor de distributie aan het publiek in de Gemeenschap op
digitale interactieve tv-platforms, ongeacht de wijze van
transmissie, aan om een open API te gebruiken;
b) leveranciers van alle voor ontvangst van digitale interactieve televisiediensten bestemde eindapparatuur op interactieve digitale tv-platforms aan om een open API in
gebruik te nemen, overeenkomstig de minimumeisen van
de relevante normen of specificaties.
2.
Onverminderd artikel 5, lid 1, onder b), van Richtlijn
2002/19/EG (toegangsrichtlijn) moedigen de lidstaten de eigenaars van API's aan om op billijke, redelijke en niet discriminerende voorwaarden alsmede tegen passende vergoeding alle
nodige informatie ter beschikking te stellen om leveranciers
van digitale interactieve tv-diensten in staat te stellen alle, door
de API ondersteunende diensten met volledige functionaliteit te
leveren.
3.
Binnen een jaar na de in artikel 28, lid 1, tweede alinea,
genoemde toepassingsdatum onderzoekt de Commissie de
gevolgen van dit artikel. Indien in een of meer lidstaten geen
afdoende mate van interoperabiliteit en keuzevrijheid voor
gebruikers tot stand is gekomen, kan de Commissie maatregelen voorstellen overeenkomstig de procedure in artikel 17, lid
3 en artikel 17, lid 4.
Artikel 19
Harmonisatiemaatregelen
1.
Wanneer de Commissie overeenkomstig de procedure
van artikel 22, lid 2, aan de lidstaten aanbevelingen doet over
de harmonisatie van de uitvoering van de bepalingen van deze
richtlijn en de bijzondere richtlijnen bij het nastreven van de
verwezenlijking van de in artikel 8 genoemde doelstellingen,
zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale regelgevende
instanties bij de uitvoering van hun taken zoveel mogelijk rekening houden met die aanbevelingen. Wanneer een nationale
regelgevende instantie besluit om een aanbeveling niet op te
volgen, brengt zij de Commissie daarvan op de hoogte met
vermelding van de motivering van haar standpunt.
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2.
Wanneer de Commissie van mening is dat verschillen op
nationaal niveau in de regelgeving voor de uitvoering van artikel 10, lid 4, van deze richtlijn een belemmering voor de
interne markt vormen, kan zij overeenkomstig de procedure
van artikel 22, lid 3, de passende technische uitvoeringsmaatregelen vaststellen.

Artikel 20
Beslechting van geschillen tussen ondernemingen
1.
Wanneer op een onder deze richtlijn of de bijzondere
richtlijnen vallend gebied een geschil in verband met de verplichtingen ontstaat tussen ondernemingen die elektronischecommunicatienetwerken of -diensten aanbieden in een lidstaat,
neemt de betrokken nationale regelgevende instantie op verzoek van een van beide partijen en zonder afbreuk te doen aan
de bepalingen in lid 2, een bindend besluit om het geschil te
beslechten, en wel zo spoedig mogelijk of in ieder geval binnen
vier maanden, met uitzondering van uitzonderlijke omstandigheden. De betrokken lidstaten zorgen ervoor dat alle partijen
volledig met de nationale regelgevende instantie samenwerken.
2.
De lidstaten kunnen bepalen dat de nationale regelgevende instanties kunnen besluiten een geschil niet op te lossen door middel van een bindend besluit wanneer er andere
mechanismen bestaan, met inbegrip van bemiddeling, die beter
zouden bijdragen tot het tijdige beslechten van het geschil
overeenkomstig artikel 8. De nationale regelgevende instantie
stelt de partijen daarvan onverwijld in kennis. Indien het
geschil na 4 maanden niet is beslecht en indien het geschil
door de eisende partij nog niet voor de rechter is gebracht,
neemt de regelgevende instantie op verzoek van een van de
partijen een bindend besluit om het geschil zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen 4 maanden, te beslechten.
3.
Bij het beslechten van een geschil laat de nationale regelgevende instantie zich leiden door het nastreven van de doelstellingen van artikel 8. De verplichtingen die de nationale
regelgevende instantie aan een onderneming oplegt in het
kader van het oplossen van een geschil moeten voldoen aan de
bepalingen van deze richtlijn of van de bijzondere richtlijnen.
4.
Het besluit van de nationale regelgevende instantie wordt
openbaar gemaakt, met inachtneming van het zakengeheim.
Het besluit dient voor de betrokken partijen volledig met redenen te worden omkleed.
5.
De procedure van de leden 1, 3 en 4 laat het recht van
elk der partijen om bij de rechterlijke instanties een procedure
in te leiden, onverlet.

Artikel 21
Beslechting van grensoverschrijdende geschillen
1.
Wanneer op een onder deze richtlijn of de bijzondere
richtlijnen vallend gebied tussen partijen in verschillende lidsta-
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ten een grensoverschrijdend geschil ontstaat, en indien dat
onder de bevoegdheid van nationale regelgevende instanties
van op zijn minst twee lidstaten valt, is de procedure van de
leden 2, 3 en 4 van toepassing.
2.
Elke partij kan het geschil voorleggen aan de betrokken
nationale regelgevende instanties. Die coördineren hun werkzaamheden om een oplossing voor het geschil te vinden, overeenkomstig de doelstellingen van artikel 8. Wanneer de nationale regelgevende instantie een verplichting aan een onderneming oplegt met het oog op het beslechten van een geschil,
dienen de bepalingen van deze richtlijn of van de bijzondere
richtlijnen te worden nageleefd.

L 108/47

2.
Het Comité voor communicatie bevordert de uitwisseling
van informatie tussen de lidstaten en tussen de lidstaten en de
Commissie over de situatie en de ontplooiing van regelgevende
activiteiten in verband met elektronische-communicatienetwerken en -diensten en houdt daarbij rekening met het beleid van
de Gemeenschap inzake elektronische communicatie.

Artikel 24
Publicatie van informatie

3.
De lidstaten kunnen bepalen dat de nationale regelgevende instanties gezamenlijk besluiten een geschil niet te
beslechten wanneer er andere mechanismen bestaan, met inbegrip van bemiddeling, die beter zouden kunnen bijdragen tot
het tijdig beslechten van het geschil overeenkomstig artikel 8.
Zij stellen de partijen onverwijld daarvan in kennis. Wanneer
het geschil binnen vier maanden niet is beslecht, indien het
geschil niet voor de rechter is gebracht en indien een van beide
partijen daarom verzoekt, coördineren de nationale regelgevende instanties hun werkzaamheden om een oplossing voor
het geschil te vinden, overeenkomstig artikel 8.

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat bijgewerkte informatie
betreffende de toepassing van deze richtlijn en de bijzondere
richtlijnen openbaar wordt gemaakt op een wijze die alle
belanghebbende partijen gemakkelijke toegang tot die informatie waarborgt. Zij publiceren een mededeling in hun Staatsblad
waarin wordt beschreven hoe en waar de informatie wordt
gepubliceerd. De eerste mededeling van die aard wordt gepubliceerd vóór de in artikel 28, lid 1, tweede alinea, bedoelde toepassingsdatum en vervolgens wordt telkens een mededeling
gepubliceerd wanneer de betrokken informatie wordt gewijzigd.

4.
De procedure van lid 2 laat het recht van elk van beide
partijen onverlet om een zaak bij de rechtbank aanhangig te
maken.

2.
De lidstaten zenden de Commissie een kopie van elke
mededeling wanneer deze wordt gepubliceerd. De Commissie
deelt de informatie afhankelijk van het geval mee aan het
Comité voor communicatie.

Artikel 22
Comité

Artikel 25

1.
De Commissie wordt bijgestaan door een Comité (Comité
voor communicatie).

Evaluatieprocedures

2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 3
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.
3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
4.

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.

1.
Op gezette tijden evalueert de Commissie de werking van
deze richtlijn en brengt zij daarover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad, voor het eerst uiterlijk drie jaar na
de in artikel 28, lid 1, tweede alinea bedoelde datum van toepassing. De Commissie kan daartoe de lidstaten om inlichtingen vragen, welke inlichtingen zonder onnodige vertraging
worden verstrekt.

HOOFDSTUK V
SLOTBEPALINGEN

Artikel 23

Artikel 26

Uitwisseling van informatie

Intrekking

1.
De Commissie verstrekt het Comité voor communicatie
alle relevante informatie over het resultaat van regelmatig overleg met de vertegenwoordigers van de netwerkexploitanten,
aanbieders van diensten, gebruikers, consumenten, fabrikanten
en vakbonden, evenals met derde landen en internationale
organisaties.

De volgende richtlijnen en beschikkingen worden met ingang
van de in artikel 28, lid 1, tweede alinea, bedoelde datum van
toepassing ingetrokken:
 Richtlijn 90/387/EEG;
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 Beschikking 91/396/EEG van de Raad van 29 juli 1991
inzake invoering van een gemeenschappelijk Europees
oproepnummer voor hulpdiensten (1);
 Richtlijn 92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992 betreffende de toepassing van Open Network Provision (ONP)
op huurlijnen (2);
 Beschikking 92/264/EEG van de Raad van 11 mei 1992
inzake de invoering van een gemeenschapplijk internationaal toegangsnummer voor het telefoonverkeer in de
Gemeenschap (3);
 Richtlijn 95/47/EG;
 Richtlijn 97/13/EG;
 Richtlijn 97/33/EG;
 Richtlijn 98/10/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 26 februari 1998 inzake de toepassing van Open Network Provision (ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie
gekenmerkt klimaat (4).

24.4.2002

Artikel 28
Omzetting in nationaal recht
1.
De lidstaten dienen vóór 24 juli 2003 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend
te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen deze bepalingen toe met ingang van 25 juli 2003.
2.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in
de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.
3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen, alsmede van elke latere wijziging
van die bepalingen.
Artikel 29

Artikel 27

Inwerkingtreding

Overgangsmaatregelen

Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

De lidstaten handhaven alle verplichtingen krachtens de nationale wetgeving als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn
2002/19/EG (toegangsrichtlijn) en artikel 16 van Richtlijn
2002/22/EG (universeledienstrichtlijn) totdat een nationale
regelgevende instantie met betrekking tot deze verplichtingen
een besluit heeft genomen overeenkomstig artikel 16 van deze
richtlijn.
Exploitanten van vaste openbare telefoonnetten over wie hun
nationale regelgevende instantie heeft gemeld dat zij over een
aanmerkelijke macht op de markt beschikken bij het aanbieden
van vaste openbare telefoonnetten en -diensten overeenkomstig
bijlage I, deel 1, van Richtlijn 97/33/EG of Richtlijn 98/10/EG,
worden verder aangemelde exploitanten genoemd voor de
toepassing van Verordening (EG) nr. 2887/2000, zulks tot het
tijdstip waarop de in artikel 16 bedoelde marktanalyseprocedure is voltooid. Daarna worden zij niet langer als aangemelde
exploitanten beschouwd voor de toepassing van deze richtlijn.

(1) PB L 217 van 6.8.1991, blz. 31.
(2) PB L 165 van 19.6.1992, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 98/80/EG van de Commissie.
(3) PB L 137 van 20.5.1992, blz. 21.
(4) PB L 101 van 1.4.1998, blz. 24.

Artikel 30
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

J. C. APARICIO
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BIJLAGE I
Lijst van markten die moeten worden vermeld in de eerste aanbeveling van de Commissie inzake markten
voor relevante producten en diensten (artikel 15)
1. Markten bedoeld in Richtlijn 2002/22/EG (universeledienstrichtlijn)
Artikel 16  In het vroegere regelgevingskader gedefinieerde markten waar de verplichtingen moeten worden herzien.
Het aanbieden van aansluiting op en het gebruik van het openbare telefoonnetwerk op vaste locaties.
De levering van huurlijnen aan eindgebruikers.
2. Markten bedoeld in Richtlijn 2002/19/EG (toegangsrichtlijn)
Artikel 7  In het vroegere regelgevingskader gedefinieerde markten waar de verplichtingen moeten worden herzien
Interconnectie (Richtlijn 97/33/EG)
gespreksopbouw in het vaste openbare telefoonnetwerk
gespreksafgifte in het vaste openbare telefoonnetwerk
doorgiftediensten in het vaste openbare telefoonnetwerk
gespreksopbouw in openbare mobiele telefoonnetwerken
gespreksafgifte in openbare mobiele telefoonnetwerken
interconnectie van huurlijnen (interconnectie van deelcircuits)
Netwerktoegang en bijzondere netwerktoegang (Richtlijn 97/33/EG, Richtlijn 98/10/EG)
toegang tot het vaste openbare telefoonnet, met inbegrip van ontbundelde toegang tot het aansluitnet
toegang tot openbare mobiele telefoonnetten, met inbegrip van carrierselectie
Huurlijncapaciteit voor grootgebruikers (Richtlijn 92/44/EEG)
de levering van huurlijncapaciteit op grootgebruikersniveau aan andere aanbieders van communicatienetwerken
of -diensten
3. Markten bedoeld in Verordening (EG) nr. 2887/2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnet
Diensten verleend via ontbundelde tweeaderige metaalleidingen
4. Extra markten
De nationale markt voor internationale roamingdiensten via openbare mobiele telefoonnetwerken.
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BIJLAGE II
Criteria die de nationale regelgevende instanties dienen te hanteren wanneer zij een evaluatie van
gezamenlijke machtspositie maken overeenkomstig artikel 14, lid 2, tweede alinea.
Van twee of meer ondernemingen kan worden geconstateerd dat zij een gezamenlijke machtspositie hebben in de zin
van artikel 14 indien zij, ook al zijn er geen structurele of andere banden tussen hen, opereren op een markt waarvan
de structuur gecoördineerde effecten bevordert. Behoudens de jurisprudentie van het Hof van Justitie betreffende gezamenlijke machtspositie, zal dit waarschijnlijk het geval zijn als de markt een aantal passende volgende kenmerken vertoont, met name inzake marktconcentratie, transparantie en andere hierna genoemde kenmerken:
 een volgroeide markt;
 stagnerende of matige groei aan de vraagzijde;
 geringe elasticiteit van de vraag;
 een homogeen product;
 vergelijkbare kostenstructuren;
 vergelijkbare marktaandelen;
 het ontbreken van technische innovatie, volgroeide technologie;
 geen overcapaciteit;
 hoge drempels bij het betreden van de markt;
 geen tegenwicht aan de koperszijde;
 geen potentiële concurrentie;
 verschillende informele of andersoortige banden tussen de betrokken ondernemingen;
 vergeldingsmechanismen;
 het geheel ontbreken van of weinig ruimte voor prijsconcurrentie.
Dit is geen volledige lijst en de criteria zijn niet cumulatief. De lijst is veeleer slechts bedoeld ter illustratie van de factoren die als bewijs zouden kunnen dienen ter ondersteuning van beweringen dat er sprake is van een gezamenlijke
machtspositie.
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RICHTLIJN 2002/22/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 7 maart 2002
inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot
elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn)

den uitgevoerd en geen grotere last vertegenwoordigen
dan nodig is.

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name op artikel 95,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),

(4)

Het waarborgen van de universele dienst (dit is het tegen
een betaalbare prijs voorzien in een vastgesteld minimumaantal diensten voor alle eindgebruikers) kan
inhouden dat er moet worden voorzien in bepaalde
diensten voor bepaalde eindgebruikers tegen prijzen die
afwijken van die welke het resultaat zijn van normale
marktomstandigheden. Het vergoeden van de ondernemingen die worden aangewezen om onder zulke
omstandigheden in dergelijke diensten te voorzien, hoeft
evenwel niet tot concurrentieverstoring te leiden indien
de specifieke nettokosten van de aangewezen ondernemingen worden vergoed en de nettolast gecompenseerd wordt op een uit mededingingsoogpunt neutrale
wijze.

(5)

In een concurrerende markt moeten bepaalde verplichtingen gelden voor alle ondernemingen die openbare
telefoondiensten op vaste locaties aanbieden, terwijl
andere verplichtingen alleen moeten gelden voor ondernemingen die aanzienlijke macht op de markt hebben of
die als exploitant van de universele dienst zijn aangewezen.

(6)

Het netwerkaansluitpunt vormt voor regelgevingsdoeleinden een grens tussen het regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en de
regeling voor telecommunicatie-eindapparatuur. Bepaling van de locatie van netwerkaansluitpunten valt onder
de bevoegdheid van de nationale regelgevende instantie,
zo nodig op basis van een voorstel van de betrokken
ondernemingen.

(7)

De lidstaten dienen ook in de toekomst te waarborgen
dat de in hoofdstuk II beschreven diensten onder handhaving van de gespecificeerde kwaliteit beschikbaar
gesteld worden voor alle eindgebruikers op hun grondgebied, ongeacht hun geografische locatie, en dit tegen
een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs. De lidstaten kunnen, in het kader
van de universeledienstverplichtingen en in het licht van
nationale omstandigheden, specifieke maatregelen
nemen ten behoeve van consumenten in plattelands- of
geografisch geïsoleerde gebieden om te waarborgen dat
de betrokkenen toegang hebben tot de in hoofdstuk II
omschreven diensten en dat deze diensten betaalbaar
zijn, alsmede om deze toegang onder gelijke voorwaarden te waarborgen, met name voor ouderen, gehandi-

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),
Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (4),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De liberalisering van de telecommunicatiesector en de
toenemende concurrentie en keuzemogelijkheden op het
gebied van communicatiediensten gaan hand in hand
met een parallelle actie tot invoering van een geharmoniseerd regelgevingskader dat de levering van de universele dienst moet garanderen. Het concept van de universele dienst moet evolueren teneinde gelijke tred te
houden met de technologische vooruitgang, de marktontwikkelingen en de veranderingen in de behoeften
van de gebruiker. Het regelgevingskader dat werd vastgesteld voor de volledige liberalisering van de telecommunicatiemarkt in 1998 in de Gemeenschap, definieerde
de minimumomvang van de universeledienstverplichtingen en legde regels vast voor de kostenberekening en
financiering daarvan.

(2)

Krachtens artikel 153 van het Verdrag dient de Gemeenschap bij te dragen tot de bescherming van de consumenten.

(3)

De Gemeenschap en de lidstaten zijn in het kader van
de overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie
inzake basistelecommunicatie verplichtingen aangegaan
met betrekking tot het regelgevingskader voor telecommunicatienetwerken en -diensten. Elk lid van de WTO
heeft het recht het soort universeledienstverplichting te
bepalen dat het wenst te handhaven. Dergelijke verplichtingen worden niet per se in strijd met de mededinging
geacht, mits zij op een transparante, niet-discriminerende en uit mededingingsoogpunt neutrale wijze wor-

(1) PB C 365 E van 19.12.2000, blz. 238 en PB C 332 E van
27.11.2001, blz. 292.
(2) PB C 139 van 11.5.2001, blz. 15.
(3) PB C 144 van 16.5.2001, blz. 60.
(4) Advies van het Europees Parlement van 13 juni 2001 (nog niet verschenen in het Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de
Raad van 17 september 2001 (PB C 337 van 30.11.2001, blz. 55)
en besluit van het Europees Parlement van 12 december 2001 (nog
niet verschenen in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 14
februari 2002.
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moeten lidstaten kunnen eisen dat de aansluiting op het
niveau wordt gebracht dat voor de meeste abonnees
geldt, zodat datasnelheden worden ondersteund die voldoende zijn voor toegang tot internet. Indien dergelijke
specifieke maatregelen nettokosten voor de betrokken
consumenten veroorzaken, kan het netto-effect worden
opgenomen in een nettokostenberekening van de universeledienstverplichtingen.

capten en mensen met bijzondere sociale behoeften.
Hieronder kunnen ook maatregelen vallen die door welbepaalde consumenten hulp te bieden rechtstreeks ten
goede komen aan consumenten met bijzondere sociale
behoeften, bijvoorbeeld door middel van specifieke
maatregelen die genomen worden na beoordeling van
individuele aanvragen, bijvoorbeeld voor verminderingen
van schulden.

(8)

Een fundamentele eis die aan de universele dienst moet
worden gesteld, is dat de gebruikers op verzoek op een
vaste locatie tegen een betaalbare prijs op het openbare
telefoonnetwerk worden aangesloten. De eis is beperkt
tot één enkele smalband-netwerkaansluiting waarvan de
lidstaten kunnen bepalen dat deze gesitueerd moet zijn
in de belangrijkste locatie/woonplaats van de eindgebruiker en geldt niet voor het digitale netwerk voor geïntegreerde diensten (ISDN) dat in twee of meer aansluitingen voorziet die gelijktijdig kunnen worden gebruikt. Er
mogen geen beperkingen worden gesteld aan de technische middelen waarmee de aansluiting wordt gerealiseerd, zodat zowel draadverbindingen als draadloze
verbindingen mogelijk zijn, noch beperkingen ten aanzien van welke exploitanten alle universeledienstverplichtingen of een gedeelte daarvan vervullen. Aansluitingen op het openbare telefoonnetwerk op een vaste
locatie moeten geschikt zijn voor spraak- en datacommunicatie bij snelheden die voldoende zijn voor toegang
tot on-line diensten zoals die welke via het openbare
internet worden aangeboden. De snelheid van de toegang tot internet voor een willekeurige gebruiker kan
afhankelijk zijn van een aantal factoren, zoals van de
aanbieder(s) van internet-toegang alsmede van de specifieke toepassing waarvoor een aansluiting wordt
gebruikt. De datasnelheid die kan worden ondersteund
door één enkele smalband-aansluiting op het openbare
telefoonnetwerk is afhankelijk van de capaciteit van de
eindapparatuur van de abonnee en van de aansluiting.
Daarom is het niet wenselijk op communautair niveau
een specifieke data- of bitsnelheid op te leggen. De thans
beschikbare spraakbandmodems hebben gewoonlijk een
datasnelheid van 56 kbit/s waarbij de datasnelheid automatisch wordt aangepast aan de variabele lijnkwaliteit,
zodat de bereikte datasnelheid lager kan zijn dan 56
kbit/s. Flexibiliteit is vereist, enerzijds opdat de lidstaten
waar nodig maatregelen kunnen treffen om te waarborgen dat de aansluitingen deze datasnelheid kunnen
ondersteunen, en anderzijds om de lidstaten eventueel in
de gelegenheid te stellen datasnelheden toe te staan die
lager liggen dan deze bovengrens van 56 kbit/s teneinde,
bijvoorbeeld, gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid van draadloze technologieën (met inbegrip van cellulaire draadloze netwerken) voor de universeledienstverlening aan een groter gedeelte van de bevolking. Dit kan
van bijzonder belang zijn in een aantal kandidaat-lidstaten, waar de penetratie van traditionele telefoonaansluitingen in de huishoudens nog steeds betrekkelijk gering
is. In bepaalde gevallen waarin de aansluiting op het
openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie duidelijk
ontoereikend is voor afdoende toegang tot internet,
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(9)

De bepalingen van deze richtlijn beletten niet dat de lidstaten verschillende ondernemingen aanwijzen om in de
netwerk- en dienstelementen van de universele dienst te
voorzien. Van de aangewezen ondernemingen die in
netwerkelementen voorzien, kan worden verlangd dat
zij zorgen voor de structuur en het onderhoud welke
nodig en evenredig zijn om te voldoen aan alle redelijke
aanvragen om aansluiting op een vaste locatie op het
openbare telefoonnetwerk en om toegang tot openbare
telefoondiensten op een vaste locatie.

(10)

Een betaalbare prijs betekent een prijs die de lidstaten
op nationaal niveau bepalen in het licht van specifieke
nationale omstandigheden en kan de vaststelling van
eenheidstarieven omvatten, ongeacht de locatie of speciale tariefopties die op de behoeften van gebruikers met
lage inkomens zijn afgestemd. Voor een consument
houdt betaalbaarheid verband met het vermogen om
zijn uitgaven te controleren en te beheersen.

(11)

Telefoongidsen en telefooninlichtingendiensten vormen
een essentieel hulpmiddel voor toegang tot openbare
telefoondiensten en maken deel uit van de universeledienstverplichting. Gebruikers en consumenten hebben behoefte aan volledige gidsen en inlichtingendiensten die alle in gidsen vermelde telefoonabonnees en
hun nummers (waaronder nummers van vaste en
mobiele aansluitingen) bestrijken, waarbij deze informatie wordt gepresenteerd op een wijze waaruit geen voorkeur blijkt. Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende de
verwerking van persoonsgegevens en de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer in de telecommunicatiesector (1) waarborgt het recht van abonnees op persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de opname van persoonlijke informatie in een openbare gids.

(12)

Voor de burger is het belangrijk dat er voldoende openbare betaaltelefoons beschikbaar zijn en dat de gebruikers alarmnummers en met name het uniforme Europese alarmnummer (112) kosteloos kunnen bereiken
vanaf ieder toestel, met inbegrip van openbare betaaltelefoons, zonder gebruik van enig betaalmiddel. Onvol-

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 1.
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het netwerk en de continuïteit en de kwaliteit van de
dienst in stand houden. De ontwikkeling van een sterkere concurrentie en een grotere keuze biedt meer
mogelijkheden om alle universeledienstverplichtingen of
een gedeelte daarvan te laten vervullen door andere
ondernemingen dan die met aanzienlijke marktmacht.
Universeledienstverplichtingen kunnen daarom in sommige gevallen worden toegewezen aan exploitanten die
het meest kosteneffectief blijken te werken bij de verlening van toegang en diensten, ook door middel van
selectieprocedures op basis van concurrentie of vergelijking. Overeenkomstige verplichtingen kunnen als voorwaarden worden opgenomen in machtigingen voor de
levering van openbare diensten.

doende informatie over het bestaan van 112 ontneemt
de burgers de extra veiligheid die wordt geboden door
het bestaan van dit nummer op Europees niveau, vooral
bij het reizen in andere lidstaten.

(13)

(14)

De lidstaten moeten passende maatregelen nemen om
de toegang tot en de betaalbaarheid van alle openbare
telefoondiensten op een vaste locatie voor gehandicapte
gebruikers en gebruikers met bijzondere sociale behoeften te waarborgen. De nodige bijzondere maatregelen
voor gehandicapte gebruikers kunnen bestaan in het
beschikbaar stellen van toegankelijke openbare telefoons,
openbare teksttelefoons of in soortgelijke maatregelen
voor doven of gebruikers met spraakstoornissen, in de
verstrekking van diensten zoals kosteloze nummerinformatie of soortgelijke maatregelen voor blinden of slechtzienden en de verstrekking van gespecificeerde facturen
in alternatieve vorm aan blinden of slechtzienden. Ook
kunnen bijzondere maatregelen nodig zijn om gehandicapte gebruikers en gebruikers met bijzondere sociale
behoeften toegang te verlenen tot alarmdiensten (112)
en hun de mogelijkheid te bieden om net als andere
consumenten tussen verschillende exploitanten of aanbieders van diensten te kiezen. Er zijn normen voor de
kwaliteit van de dienst ontwikkeld aan de hand van een
reeks parameters ter beoordeling van de kwaliteit van de
door abonnees ontvangen diensten en de mate waarin
de aangewezen ondernemingen met verplichtingen voor
universele dienstverlening zich aan deze normen houden. Er bestaan nog geen normen voor kwaliteit van de
dienst als het gaat om gebruikers met een handicap. Er
dienen prestatienormen en relevante parameters voor
gebruikers met een handicap te worden ontwikkeld
zoals ook in artikel 11 van deze richtlijn is voorzien;
bovendien moeten de nationale regelgevende autoriteiten in staat worden gesteld te verlangen dat gegevens
over de mate waarin aan de kwaliteit van de dienst
wordt voldaan, worden gepubliceerd indien en zodra
dergelijke normen en parameters zijn ontwikkeld. De
aanbieder van de universele dienst mag geen maatregelen nemen die gebruikers beletten ten volle te profiteren
van diensten die door verschillende exploitanten of aanbieders van diensten worden geleverd, in combinatie
met de eigen diensten die als onderdeel van de universele dienst worden aangeboden.

Het belang van de toegang tot en het gebruik van het
openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie is zo
groot dat dit aan eenieder die daartoe een redelijk verzoek indient, beschikbaar dient te worden gesteld. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel is het aan de lidstaten om aan de hand van objectieve criteria te beslissen op welke ondernemingen universeledienstverplichtingen zoals bedoeld in deze richtlijn rusten, waar nodig
rekening houdend met de capaciteit en de bereidheid
van die ondernemingen om alle universeledienstverplichtingen of een gedeelte daarvan te aanvaarden. Het is
belangrijk dat universeledienstverplichtingen op de
meest efficiënte wijze worden vervuld, opdat gebruikers
in de regel prijzen betalen die overeenstemmen met een
kostenefficiënt aanbod. Voorts is het belangrijk dat
exploitanten van de universele dienst de integriteit van
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(15)

De lidstaten moeten het gebruik van openbare telefoondiensten en met name ter zake van de betaalbaarheid
blijven volgen. De betaalbaarheid van de telefoondienst
houdt verband met de informatie die de gebruikers ontvangen over de uitgaven voor het telefoongebruik en de
relatieve kosten van het telefoongebruik in verhouding
tot die van andere diensten, en houdt ook verband met
hun vermogen om de uitgaven te beheersen. Betaalbaarheid betekent bijgevolg de consumenten rechten verlenen door verplichtingen op te leggen aan aangewezen
ondernemingen met universeledienstverplichtingen.
Deze verplichtingen omvatten een bepaald niveau van
detaillering van de rekeningen, de mogelijkheid voor
consumenten tot selectieve nummerblokkering (zoals
dure gesprekken met tariefnummers), de mogelijkheid
voor consumenten de uitgaven te beheersen door middel
van vooruitbetaling en de mogelijkheid voor consumenten de voorafgaande aansluitkosten te compenseren. Het
kan nodig zijn deze maatregelen te herzien en te wijzigen in het licht van de marktontwikkelingen. Onder de
huidige voorwaarden hoeven exploitanten met universeledienstverplichtingen abonnees niet te waarschuwen
als een vooraf vastgestelde uitgavenlimiet wordt overschreden of de gesprekken een abnormaal patroon vertonen. Bij een eventuele herziening van de desbetreffende wettelijke bepalingen dient te worden nagegaan of
de noodzaak bestaat, de abonnees in dergelijke gevallen
te waarschuwen.

(16)

Behalve in het geval van consequent te laat of niet
betaalde rekeningen, dienen consumenten te worden
beschermd tegen onmiddellijke afsluiting van het netwerk op grond van een onbetaalde rekening en, in het
bijzonder bij een geschil over hoge rekeningen voor
tariefnummers, in afwachting van een regeling van het
geschil toegang te behouden tot essentiële telefoondiensten. De lidstaten kunnen beslissen dat de toegang alleen
gehandhaafd blijft indien de abonnee de huurkosten van
de lijn blijft betalen.

(17)

Kwaliteit en prijs zijn sleutelfactoren op een door concurrentie gekenmerkte markt en nationale regelgevende
instanties moeten toezicht kunnen houden op de kwaliteit van de dienstverlening door ondernemingen die
voor universeledienstverplichtingen zijn aangewezen.
Met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening
van deze ondernemingen moeten nationale regelgevende
instanties, wanneer zij zulks nodig achten, passende
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verseledienstverplichtingen. Het dekkingsmechanisme
moet in elk geval voldoen aan de beginselen van het
Gemeenschapsrecht en, in het geval van een fonds voor
gezamenlijke financiering, de beginselen van niet-discriminatie en evenredigheid. Het financieringsmechanisme
moet waarborgen dat gebruikers in een lidstaat niet bijdragen in kosten van de universele dienst in een andere
lidstaat, bijvoorbeeld bij gesprekken tussen twee lidstaten.

maatregelen kunnen nemen. Nationale regelgevende
instanties moeten ook toezicht kunnen houden op de
kwaliteit van de dienstverlening door andere ondernemingen die openbare telefoonnetwerken en/of openbare telefoondiensten aan gebruikers op vaste locaties
aanbieden.
(18)

De lidstaten moeten, waar nodig, mechanismen voor het
financieren van de nettokosten van universeledienstverplichtingen invoeren in gevallen waarin is aangetoond
dat de verplichtingen alleen kunnen worden vervuld met
verlies of tegen nettokosten die buiten normale commerciële normen vallen. Het is belangrijk ervoor te zorgen
dat de nettokosten van universeledienstverplichtingen
juist worden berekend en dat de financiering een zo
gering mogelijk verstorend effect heeft op de markt en
op ondernemingen, en verenigbaar is met de artikelen
87 en 88 van het Verdrag.

(19)

Bij het berekenen van de nettokosten van de universele
dienst moet naar behoren rekening worden gehouden
met kosten en inkomsten alsmede met de immateriële
voordelen van het aanbieden van de universele dienst,
terwijl geen belemmering mag ontstaan voor het algemene streven naar prijsstructuren die een weergave van
de kosten vormen. Nettokosten van universeledienstverplichtingen moeten aan de hand van transparante procedures worden berekend.

(20)

Onder rekening houden met alle immateriële voordelen
wordt verstaan dat om de totale financiële kosten te
bepalen de financiële raming van de onrechtstreekse
voordelen die een onderneming ingevolge haar positie
als universeledienstverstrekker geniet, moet worden afgetrokken van de rechtstreekse nettokosten van de universeledienstverplichtingen.

(21)

Ingeval een universeledienstverplichting een onredelijke
last voor de onderneming vormt, moeten de lidstaten
regelingen voor een efficiënte dekking van de nettokosten kunnen invoeren. Het gebruik van algemene overheidsmiddelen is één methode voor het dekken van de
nettokosten van universeledienstverplichtingen. Het is
eveneens redelijk bewezen nettokosten op een transparante wijze te verhalen op alle gebruikers door middel
van heffingen op de ondernemingen. De lidstaten zouden in staat moeten zijn om de nettokosten van verschillende elementen van de universele dienst te financieren met behulp van verschillende regelingen en/of
om de nettokosten van enkele of alle elementen te financieren door middel van een van de regelingen of een
combinatie van beide. In het geval van kostendekking
door middel van heffingen op de ondernemingen moeten de lidstaten zorgen dat de verdelingswijze op objectieve en niet-discriminerende criteria is gebaseerd en in
overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel. Dit
beginsel belet niet dat lidstaten nieuwkomers kunnen
vrijstellen zolang deze nog geen significante positie op
de markt hebben verworven. De toegepaste financieringsregeling moet waarborgen dat de marktpartijen
alleen bijdragen aan de financiering van universeledienstverplichtingen en niet aan andere activiteiten
die niet direct samenhangen met het vervullen van uni-
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(22)

Indien lidstaten besluiten de nettokosten van de universeledienstverplichtingen uit algemene overheidsmiddelen
te financieren, moet daaronder worden begrepen financiering uit algemene overheidsbegrotingen, met inbegrip
van andere bronnen van overheidsfinanciën, zoals staatsloterijen.

(23)

De nettokosten van de universeledienstverplichtingen
kunnen worden gedeeld door alle of specifieke groepen
ondernemingen. De lidstaten dienen ervoor te zorgen
dat de gezamenlijke financieringsregeling voldoet aan de
beginselen van transparantie, minimale verstoring van
de markt, niet-discriminatie en evenredigheid. Onder
minimale verstoring van de markt moet worden verstaan dat de bijdragen zo moeten worden geïnd dat de
financiële gevolgen voor de eindgebruikers zo klein
mogelijk zijn, bijvoorbeeld doordat de bijdragen zoveel
mogelijk worden gespreid.

(24)

Nationale regelgevende instanties moeten zich ervan vergewissen dat ondernemingen die gebruik maken van een
fonds voor de universele dienst, over de specifieke elementen die financiering behoeven voldoende gedetailleerde informatie verschaffen om hun verzoek te verantwoorden. De regelingen van de lidstaten voor de kostenberekening en financiering van universeledienstverplichtingen worden ter kennis gebracht van de Commissie,
die nagaat of deze verenigbaar zijn met het Verdrag. Er
zijn redenen voor aangewezen exploitanten om de nettokosten van universeledienstverplichtingen hoger in te
schatten. De lidstaten moeten daarom zorgen voor daadwerkelijke transparantie en controle op de bedragen die
in rekening worden gebracht voor de financiering van
universeledienstverplichtingen.

(25)

De communicatiemarkten blijven zich ontwikkelen op
het stuk van de gebruikte diensten en de technische
middelen die worden toegepast om deze diensten aan de
gebruikers te leveren. De definitie op communautair
niveau van universeledienstverplichtingen moet op
gezette tijden worden herzien met het oog op voorstellen voor een wijziging of herdefiniëring van de omvang.
Bij die herziening dient rekening te worden gehouden
met de ontwikkeling van de sociale, commerciële en
technologische omstandigheden en met het feit dat een
wijziging van de omvang moet worden getoetst aan het
tweeledige gegeven dat de diensten beschikbaar worden
voor een aanzienlijke meerderheid van de bevolking met
het daaruit voortvloeiende risico van sociale uitsluiting
voor degenen die zich die diensten niet kunnen veroor-
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loven. Bij elke wijziging in de omvang van universeledienstverplichtingen dient erop te worden gelet dat
bepaalde technologische keuzen niet kunstmatig worden
bevorderd tegenover andere, dat ondernemingen uit de
sector geen onevenredige financiële last wordt opgelegd
(waardoor ontwikkelingen van de markt en innovatie in
gevaar komen) en dat consumenten met lagere inkomens geen onredelijke financieringslast wordt opgelegd.
Een wijziging in de omvang betekent automatisch dat
eventuele nettokosten kunnen worden gefinancierd via
de in deze richtlijn toegestane methoden. De lidstaten
mogen de marktpartijen geen financiële bijdragen opleggen die voortvloeien uit maatregelen welke geen deel
uitmaken van universeledienstverplichtingen. Het staat
elke lidstaat afzonderlijk vrij bijzondere maatregelen in
te voeren (buiten de reikwijdte van universeledienstverplichtingen) en deze te financieren overeenkomstig het
Gemeenschapsrecht, maar niet door middel van bijdragen van de marktpartijen.

(26)

Effectievere concurrentie op alle toegangs- en dienstenmarkten zal de gebruikers ruimere keuze bieden. De
omvang van de daadwerkelijke concurrentie en de keuze
loopt in de Gemeenschap uiteen en varieert binnen de
lidstaten per geografisch gebied en per toegangs- of
dienstenmarkt. Sommige gebruikers kunnen volledig
afhankelijk zijn van de levering van toegang en diensten
door een onderneming met aanmerkelijke marktmacht.
In het algemeen is het om redenen van efficiëntie en
voor de stimulering van echte concurrentie belangrijk
dat de door een onderneming met aanzienlijke marktmacht aangeboden diensten kostengeoriënteerd zijn. Om
redenen van efficiëntie en sociale redenen moeten de
tarieven voor eindgebruikers zowel de situatie aan de
vraagzijde als de kostenzijde weerspiegelen, mits zulks
niet in concurrentievervalsing resulteert. Het gevaar is
niet ondenkbeeldig dat een onderneming met aanzienlijke marktmacht op verschillende manieren ingrijpt om
de toegang te belemmeren of de concurrentie te vervalsen, bijvoorbeeld door buitensporige prijzen te vragen,
dumpprijzen te stellen, detaildiensten verplicht te bundelen op een wijze die geen keus laat, of oneigenlijke
voorkeur voor bepaalde klanten aan de dag te leggen.
De nationale regelgevende instanties moeten derhalve de
bevoegdheid hebben om ten aanzien van een onderneming met aanzienlijke marktmacht als laatste middel
en na zorgvuldige overweging voorschriften inzake eindgebruikers op te leggen. Regelgeving inzake prijsplafonds, geografische middeling of soortgelijke hulpmiddelen, evenals niet-regelgevende maatregelen zoals openbaar beschikbare vergelijkingen van eindgebruikerstarieven, kunnen worden toegepast voor het bereiken van de
tweeledige doelstelling van stimulering van echte concurrentie, terwijl wordt voorzien in behoeften van algemeen belang, zoals het behoud van de betaalbaarheid
van openbare telefoondiensten voor bepaalde consumenten. Zonder toegang tot toereikende informatie over de
kostentoerekening kunnen nationale regelgevende
instanties hun regelgevende taken op dit gebied, waaronder het opleggen eventuele tariefmaatregelen, niet vervullen. Regulerende maatregelen betreffende diensten
aan eindgebruikers zouden echter alleen moeten worden

L 108/55

opgelegd wanneer de nationale regelgevende instanties
van mening zijn dat met de desbetreffende groothandelsmaatregelen of maatregelen betreffende carrierkeuze of
carriervoorkeuze het doel, te weten om een daadwerkelijke mededinging en het openbaar belang te waarborgen, niet kan worden verwezenlijkt.

(27)

Indien een nationale regelgevende instantie verplichtingen oplegt om een kostentoerekeningssysteem te hanteren om de prijscontrole te ondersteunen, kan zij zelf
jaarlijks aan de hand van dat kostentoerekeningssysteem
een controle verrichten om zich ervan te vergewissen
dat het kostentoerekeningssysteem wordt nageleefd, op
voorwaarde dat zij beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, of kan zij verlangen dat de controle
wordt uitgevoerd door een andere gekwalificeerde
instantie die niet van de betrokken exploitant afhankelijk
is.

(28)

Het wordt noodzakelijk geacht om ook de verdere toepassing van de bestaande bepalingen ten aanzien van
een minimumpakket van huurlijndiensten in de communautaire telecommunicatiewetgeving, met name
Richtlijn 92/44/EEG van de Raad van 5 juni 1992
betreffende de toepassing van Open Network Provision
op huurlijnen (1), te waarborgen totdat de nationale
regelgevende instanties overeenkomstig de procedures
voor marktanalyse als vervat in Richtlijn 2002/21/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart
2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader
voor elektronische communicatienetwerken en -diensten
(Kaderrichtlijn) (2) besluiten dat dergelijke bepalingen
niet langer nodig zijn omdat op hun grondgebied een in
voldoende mate concurrerende markt tot stand is gekomen. De mate waarin er sprake is van concurrentie wisselt waarschijnlijk volgens de verschillende markten voor
huurlijnen van het minimumpakket en de verschillende
delen van het grondgebied. Bij de uitvoering van de
marktanalyse dienen de nationale regelgevende instanties
afzonderlijke evaluaties te maken van alle markten van
huurlijnen in het minimumpakket, waarbij zij rekening
houden met de geografische dimensie. Huurlijndiensten
vormen diensten die verplicht moeten worden aangeboden zonder dat een beroep kan worden gedaan op
compenserende regelingen. Op de aanbieding van huurlijnen die geen deel uitmaken van het minimumpakket
van huurlijnen dienen veeleer de algemene regulerende
bepalingen betreffende het eindverbruik van toepassing
te zijn dan de specifieke vereisten betreffende de levering
van het minimumpakket.

(29)

De nationale regelgevende instanties kunnen tevens op
grond van een analyse van de relevante markt van
exploitanten van mobiele netwerken met een aanmerkelijke marktmacht verlangen dat zij hun abonnees in staat
stellen toegang te verkrijgen tot de diensten van alle
geïnterconnecteerde aanbieders van openbare telefoondiensten per oproep of door middel van voorkeuze.

(1) PB L 165 van 19.6.1992, blz. 27. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Beschikking 98/80/EG van de Commissie (PB L 14 van 20.1.1998,
blz. 27).
(2) Zie blz. 33 van dit Publicatieblad.
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(31)

(32)

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Contracten vormen een belangrijk hulpmiddel voor
gebruiker en consument om een minimumniveau van
transparantie van de informatie en rechtszekerheid te
waarborgen. De meeste aanbieders van diensten in een
concurrerende omgeving sluiten contracten met hun
klanten om redenen van commerciële wenselijkheid.
Buiten de bepalingen van deze richtlijn zijn de voorschriften van bestaande communautaire wetgeving
inzake consumentenbescherming met betrekking tot
contracten, met name Richtlijn 93/13/EEG van de Raad
van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten (1) en Richtlijn 97/7/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997
betreffende de bescherming van de consument bij op
afstand gesloten overeenkomsten (2), van toepassing op
consumententransacties met betrekking tot elektronische
netwerken en diensten. Met name voor consumenten
moet een minimumniveau van rechtszekerheid gelden
met betrekking tot hun contractuele relaties met hun
directe aanbieder van telefoondiensten. Daartoe dienen
de contractvoorwaarden en -bepalingen, de kwaliteit van
de dienst, de voorwaarden voor beëindiging van de
overeenkomst en de dienst, schadevergoedingsmaatregelen en geschillenbeslechting in hun contracten te worden vermeld. Indien andere leveranciers van diensten
dan aanbieders van directe telefoondiensten overeenkomsten met consumenten sluiten, moet dezelfde informatie in die overeenkomsten zijn opgenomen. De maatregelen die transparantie inzake prijzen, tarieven en
voorwaarden waarborgen, moeten de consumenten beter
in staat stellen hun keuzen te optimaliseren en aldus ten
volle te profiteren van de concurrentie.

Eindgebruikers moeten toegang hebben tot openbare
informatie over communicatiediensten. De lidstaten
moeten op de kwaliteit van de op hun grondgebied aangeboden diensten toezicht kunnen houden. Nationale
regelgevende instanties moeten systematisch informatie
kunnen inwinnen over de kwaliteit van de op hun
grondgebied aangeboden diensten op basis van criteria
die vergelijkingen tussen aanbieders van diensten en tussen lidstaten mogelijk maken. Ondernemingen die communicatiediensten aanbieden in een concurrerende
omgeving, maken gewoonlijk om redenen van commercieel voordeel toereikende en actuele informatie over
hun diensten openbaar. Nationale regelgevende instanties moeten evenwel de openbaarmaking van dergelijke
informatie kunnen eisen, indien wordt aangetoond dat
die informatie in feite niet beschikbaar is voor het
publiek.

Eindgebruikers moeten de garantie hebben dat alle apparatuur die in de Gemeenschap wordt verkocht voor de
ontvangst van digitale televisie, aan de vereiste interoperabiliteit voldoet. De lidstaten moeten voor dergelijke
apparatuur minimale geharmoniseerde normen kunnen
eisen; die normen kunnen van tijd tot tijd worden aangepast aan de technologische en marktontwikkelingen.

(1) PB L 95 van 21.4.1993, blz. 29.
(2) PB L 144 van 4.6.1997, blz. 19.
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(33)

Het is wenselijk dat consumenten in staat worden
gesteld een zo volledig mogelijke aansluiting op digitale
televisietoestellen tot stand te brengen: interoperabiliteit
is een evoluerend concept op dynamische markten. Normaliseringsinstituten moeten al het mogelijke doen om
ervoor te zorgen dat passende normen de ontwikkeling
van betrokken technologieën volgen. Van even groot
belang is het ervoor te zorgen dat in televisietoestellen
connectoren aangebracht zijn die alle noodzakelijke elementen van een digitaal signaal kunnen doorlaten, met
inbegrip van audio- en video-streams, voorwaardelijke
toegang tot informatie, service-informatie, informatie
over de applicatieprogramma-interface (API) en kopieerbeveiligingsinformatie. Derhalve wordt met deze richtlijn
gewaarborgd dat de functionaliteit van een open interface voor digitale televisietoestellen niet wordt beperkt
door netwerkexploitanten, dienstverleners of fabrikanten
van apparatuur, en dat zij verder de technologische ontwikkelingen blijft volgen. Voor de weergave en presentatie van digitale interactieve televisiediensten wordt de
vaststelling van een gemeenschappelijke norm met
behulp van een marktgestuurd mechanisme als een
voordeel voor de consument aangezien. De lidstaten en
de Commissie kunnen met het Verdrag verenigbare
beleidsinitiatieven nemen om deze ontwikkeling aan te
moedigen.

(34)

Alle eindgebruikers moeten steeds toegang hebben tot
de diensten van een telefonist, ongeacht de organisatie
die toegang tot het openbare telefoonnetwerk aanbiedt.

(35)

De aanbieding van inlichtingendiensten en telefoongidsen is reeds voor concurrentie opengesteld. De bepalingen van deze richtlijn vormen een aanvulling op de
bepalingen van Richtlijn 97/66/EG door abonnees het
recht te verlenen hun persoonlijke gegevens in gedrukte
of elektronische telefoongidsen te laten opnemen. Alle
aanbieders van diensten die telefoonnummers aan hun
abonnees toekennen, zijn verplicht de desbetreffende
informatie op een eerlijke, kostengeoriënteerde en nietdiscriminerende wijze ter beschikking te stellen.

(36)

Het is van belang dat de gebruikers in staat zijn het uniforme Europese alarmnummer 112, en eventuele
andere nationale alarmnummers, kosteloos vanaf ieder
toestel, met inbegrip van openbare betaaltelefoons, te
bereiken zonder het gebruik van enig betaalmiddel. De
lidstaten moeten reeds de nodige regelingen hebben
getroffen die het meest geschikt zijn voor de nationale
organisatie van de alarmsystemen, teneinde ervoor te
zorgen dat oproepen op dit nummer op afdoende wijze
worden beantwoord en behandeld. Informatie over de
plaats waar de beller zich bevindt, die voorzover dit
technisch haalbaar is voor de hulpdiensten beschikbaar
zal moeten zijn, verbetert het beschermingsniveau en de
veiligheid van de gebruikers van 112-diensten en
maakt het voor de hulpdiensten gemakkelijker om hun
taken te vervullen, mits de doorschakeling van oproepen
en bijbehorende gegevens naar de hulpdiensten is
gewaarborgd. De ontvangst en het gebruik van dergelijke informatie moeten in overeenstemming zijn met
het relevante Gemeenschapsrecht betreffende de verwer-
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king van persoonsgegevens. Gestadige verbeteringen in
de informatietechnologie moeten geleidelijk de gelijktijdige behandeling van verschillende talen over de netwerken tegen redelijke kosten mogelijk maken. Zodoende
zal dan weer de veiligheid voor de Europese burgers die
van het alarmnummer 112 gebruik maken, worden
verhoogd.
(37)

(38)

(39)

Gemakkelijke toegang tot internationale telefoondiensten
is van vitaal belang voor de Europese burgers en de
Europese bedrijven. 00 is reeds ingevoerd als de standaardcode voor toegang tot het internationale telefoonverkeer in de Gemeenschap. Er kunnen speciale regelingen worden getroffen of gehandhaafd voor gesprekken
tussen aangrenzende gebieden in het grensoverschrijdend verkeer tussen lidstaten. In overeenstemming met
aanbeveling E.164 heeft de ITU de code 3883 toegewezen aan de Europese telefoonnummerruimte (ETNS).
Om de doorgifte van gesprekken naar de ETNS mogelijk
te maken dienen ondernemingen die openbare telefoonnetwerken exploiteren ervoor te zorgen dat gesprekken
via het nummer 3883 rechtstreeks of indirect geïnterconnecteerd worden met de in de relevante normen van
het Europees instituut voor telecommunicatienormen
(ETSI) gespecificeerde ETNS-netwerken. Op dergelijke
regelingen voor interconnectie dienen de bepalingen van
Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 7 maart 2002 inzake toegang tot en interconnectie van elektronische communicatienetwerken en bijbehorende faciliteiten (Toegangsrichtlijn) (1) van toepassing te zijn.
Toegang voor eindgebruikers tot alle nummervoorraden
in de Gemeenschap is een essentiële voorwaarde voor
een interne markt. Deze toegang dient gratis nummers,
tariefnummers en andere niet-geografische nummers te
omvatten, behalve wanneer de opgeroepen abonnee om
commerciële redenen er voor gekozen heeft de toegang
vanuit bepaalde geografische gebieden te beperken. Aan
van buiten de betrokken lidstaat oproepende partijen
behoeven niet dezelfde tarieven in rekening te worden
gebracht als aan van binnen die lidstaat oproepende partijen.
Faciliteiten als toonkiezen en identificatie van de oproeper zijn in de regel beschikbaar bij moderne telefooncentrales en kunnen bijgevolg in toenemende mate tegen
geringe of geen extra kosten worden aangeboden. Toonkiezen wordt steeds vaker gebruikt voor interactie van
de gebruiker met speciale diensten en faciliteiten, waaronder diensten met toegevoegde waarde, en het ontbreken van deze faciliteit kan de gebruiker beletten van
deze diensten gebruik te maken. De lidstaten zijn niet
verplicht het aanbieden van deze faciliteiten op te leggen
wanneer deze reeds beschikbaar zijn. Richtlijn 97/66/EG
garandeert de privacy van de gebruiker met betrekking
tot de gespecificeerde rekeningen, door hem de mogelijkheid te bieden om zijn recht op privacy te beschermen wanneer identificatie van de oproepende lijn mogelijk is. De ontwikkeling van deze diensten op pan-Europese basis zal de consument ten goede komen en wordt
door deze richtlijn gestimuleerd.

(1) Zie blz. 7 van dit Publicatieblad.
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(40)

Nummerportabiliteit is een essentieel element in het
bevorderen van de keuze van de consument en daadwerkelijke mededinging in een concurrerende telecommunicatieomgeving, doordat eindgebruikers die daarom verzoeken hun nummer(s) op het openbare telefoonnetwerk kunnen behouden ongeacht de dienstaanbiedende
organisatie. Deze richtlijn is niet van toepassing op het
aanbieden van nummerportabiliteit tussen aansluitingen
op het openbare telefoonnetwerk op vaste en niet vaste
locaties. De lidstaten kunnen evenwel bepalingen toepassen inzake het overdragen van nummers tussen netwerken die diensten op een vaste locatie aanbieden en
mobiele netwerken.

(41)

Het effect van nummerportabiliteit wordt aanzienlijk
versterkt wanneer er transparante tariefinformatie
beschikbaar is voor zowel de eindgebruikers die hun
nummer overdragen als voor de eindgebruikers die personen bellen die hun nummer hebben overgedragen. De
nationale regelgevende instanties zouden waar mogelijk
een passende tarieftransparantie moeten bevorderen als
onderdeel van de uitvoering van nummerportabiliteit.

(42)

De prijsstelling voor interconnectie in verband met
nummerportabiliteit moet kostengeörienteerd zijn; de
nationale regelgevende instanties kunnen daarbij ook
rekening houden met de prijzen op vergelijkbare markten.

(43)

Momenteel leggen de lidstaten netwerken voor de distributie van radio- of televisie-uitzendingen naar het
publiek, bepaalde doorgifteverplichtingen op. Het moet
voor de lidstaten mogelijk zijn, in het belang van gewettigde beleidsoverwegingen, onder hen ressorterende
ondernemingen evenredige verplichtingen op te leggen.
Dergelijke verplichtingen mogen echter alleen worden
opgelegd indien zij noodzakelijk zijn om doelstellingen
van algemeen belang te verwezenlijken die overeenkomstig het Gemeenschapsrecht door de lidstaten duidelijk
zijn omschreven, en moeten evenredig en transparant
zijn en periodiek worden geëvalueerd. Door de lidstaten
opgelegde doorgifteverplichtingen moeten redelijk zijn,
dat wil zeggen zij moeten evenredig en transparant zijn,
in het licht van duidelijk omschreven doelstellingen van
algemeen belang, en kunnen in voorkomend geval een
bepaling betreffende een evenredige vergoeding behelzen. Dergelijke doorgifteverplichtingen kunnen de doorgifte inhouden van diensten die specifiek bestemd zijn
voor het verschaffen van passende toegang aan gebruikers met een handicap.

(44)

Netwerken die worden gebruikt voor de distributie van
radio- en televisie-uitzendingen onder het publiek
omvatten kabeltelevisie alsmede satelliet- en terrestrische
omroepnetwerken; voorts kunnen zij andere netwerken
omvatten voorzover een significant aantal eindgebruikers deze netwerken gebruikt als hun belangrijkste middel voor de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen.
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(45)

Diensten waarbij inhoud wordt verstrekt, zoals het te
koop aanbieden van een pakket geluids- of televisie-omroepinhouden, vallen niet onder het gemeenschappelijk
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten. Op aanbieders van deze diensten
zijn ten aanzien van deze activiteiten niet de universeledienstverplichtingen van toepassing. Ten aanzien van
dergelijke diensten doet deze richtlijn geen afbreuk aan
op nationaal niveau genomen maatregelen die met het
Gemeenschapsrecht in overeenstemming zijn.

(46)

Indien een lidstaat het aanbieden van andere specifieke
diensten op het gehele nationale grondgebied wenst te
waarborgen, moeten dergelijke verplichtingen op een
kostenefficiënte grondslag en buiten het kader van universeledienstverplichtingen worden ingevoerd. Dienovereenkomstig kunnen de lidstaten in overeenstemming
met het Gemeenschapsrecht aanvullende maatregelen
treffen (zoals het vergemakkelijken van de ontwikkeling
van infrastructuur of diensten in gevallen waarin de
markt niet adequaat voldoet aan de eisen van de eindgebruikers of de consumenten). Als reactie op het eEurope-initiatief van de Commissie heeft de Europese Raad
van Lissabon van 23 en 24 maart 2000 de lidstaten verzocht ervoor te zorgen dat alle scholen toegang hebben
tot internet en tot multimediahulpmiddelen.

(47)

(48)

In een concurrerende omgeving dienen nationale regelgevende instanties rekening te houden met de standpunten van belanghebbende partijen, waaronder gebruikers
en consumenten, wanneer zaken worden behandeld in
verband met eindgebruikersrechten. Er dient te worden
voorzien in doelmatige procedures voor het behandelen
van geschillen tussen gebruikers enerzijds en ondernemingen die openbare communicatiediensten aanbieden anderzijds. De lidstaten dienen ten volle rekening te
houden met Aanbeveling 98/257/EG van de Commissie
van 30 maart 1998 betreffende de principes die van toepassing zijn op de organen die verantwoordelijk zijn
voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen (1).
Coregulering kan een goede manier zijn om betere kwaliteitsnormen en betere dienstverlening te bevorderen.
Voor coregulering moeten dezelfde beginselen gelden als
voor formele regelgeving, hetgeen betekent dat zij objectief, gerechtvaardigd, evenredig, niet discriminerend en
transparant moeten zijn.

(49)

Deze richtlijn stelt elementen van consumentenbescherming verplicht, waaronder duidelijke contractvoorwaarden en geschillenbeslechting, alsmede transparantie van
tarieven voor consumenten. Zij moedigt tevens aan tot
uitbreiding van dergelijke voordelen tot andere categorieën eindgebruikers, met name het midden- en kleinbedrijf.

(50)

De bepalingen van deze richtlijn beletten een lidstaat
niet maatregelen te nemen die gerechtvaardigd zijn op
grond van de artikelen 30 en 46 van het Verdrag en in
het bijzonder uit hoofde van de bescherming van de
openbare veiligheid, de openbare orde en de openbare
zedelijkheid.

(1) PB L 115 van 17.4.1998, blz. 31.
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(51)

Daar de doelstellingen van deze richtlijn, te weten het
vaststellen van een gemeenschappelijk niveau van de
universele dienst in de telecommunicatiesector voor alle
Europese gebruikers en de harmonisatie van de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van openbare telefoonnetwerken op een vaste locatie en bijbehorende openbare telefoondiensten, niet voldoende door
de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve,
wegens de omvang of de gevolgen van het optreden,
beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel
5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel,
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde
artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel, gaat deze
richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen
te verwezenlijken.

(52)

De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen worden vastgesteld overeenkomstig Besluit
1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de
aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (2),

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLYN VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

WERKINGSSFEER, DOELSTELLINGEN EN DEFINITIES

Artikel 1
Werkingssfeer en doelstellingen
1.
In het kader van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn)
heeft deze kaderrichtlijn betrekking op het aanbieden van elektronische communicatienetwerken en -diensten aan eindgebruikers. Doel van deze richtlijn is ervoor te zorgen dat door middel van daadwerkelijke mededinging en keuzevrijheid in de
gehele Gemeenschap diensten van hoge kwaliteit tegen een
betaalbare prijs algemeen beschikbaar zijn, en maatregelen vast
te stellen voor situaties waarin de markt niet op bevredigende
wijze in de behoeften van eindgebruikers voorziet.
2.
Deze richtlijn regelt de rechten van eindgebruikers en
dienovereenkomstig de plichten van ondernemingen die openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten aanbieden. Terzake van het leveren van de universele dienst op
open en concurrerende markten wordt in deze richtlijn het
minimumpakket van diensten van gespecificeerde kwaliteit
vastgelegd waartoe alle eindgebruikers toegang hebben tegen
(2) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden
betaalbare prijs en zonder concurrentieverstoring te veroorzaken. Deze richtlijn voorziet voorts in verplichtingen inzake
het leveren van bepaalde verplichte diensten, zoals de eindgebruikersbepaling inzake huurlijnen.

Artikel 2

hier onder meer nummers voor mobiel, gratis nummers en
betaalnummers.

HOOFDSTUK II
UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTINGEN, MET INBEGRIP VAN
SOCIALE VERPLICHTINGEN

Definities

Artikel 3
Beschikbaarheid van de universele dienst

Voor de toepassing van deze richtlijn zijn de in Richtlijn
2002/21/EG (Kaderrichtlijn) gegeven definities van toepassing.
Voorts wordt in deze richtlijn verstaan onder:
a) openbare betaaltelefoon: een voor het publiek beschikbaar telefoontoestel, voor het gebruik waarvan met munten
en/of krediet-/debetkaarten en/of vooruitbetaalde telefoonkaarten, waaronder kaarten met een toegangscode, kan
worden betaald;
b) openbaar telefoonnetwerk: een elektronisch communicatienetwerk dat wordt gebruikt om openbare telefoondiensten aan te bieden; het ondersteunt de overdracht tussen
netwerkaansluitpunten van spraakcommunicatie en ook
andere vormen van communicatie, zoals fax en data;
c) openbare telefoondienst: een dienst die voor het publiek
beschikbaar is voor uitgaande en binnenkomende nationale
en internationale gesprekken alsook voor toegang tot hulpdiensten via een nummer of een aantal nummers in een
nationaal of internationaal nummerplan, en die eventueel
een of meer van de volgende diensten kan omvatten: bijstand door een telefonist, telefooninlichtingendiensten, telefoongidsen, verstrekking van openbare betaaltelefoons, verlening van diensten op bijzondere voorwaarden, beschikbaarstelling van speciale faciliteiten voor klanten met een
handicap of bijzondere sociale behoeften, en/of verlening
van niet-geografische diensten;
d) geografisch nummer: een nummer van het nationale
nummerplan waarvan een deel van de cijferstructuur een
geografische betekenis heeft die wordt gebruikt voor het
routeren van gesprekken naar de fysieke locatie van het
netwerkaansluitpunt (NAP);
e) netwerkaansluitpunt (NAP): het fysieke punt waarop een
abonnee de toegang tot een openbaar communicatienetwerk wordt geboden; in het geval van netwerken met schakelings- of routeringsfuncties wordt het NAP bepaald door
middel van een specifiek netwerkadres, dat met een abonneenummer of -naam kan zijn verbonden;
f)

niet-geografisch nummer: een nummer van het nationale
nummerplan dat geen geografisch nummer is. Het betreft
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1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de in dit hoofdstuk
beschreven diensten van een nader gespecificeerde kwaliteit en
tegen een in het licht van de specifieke nationale omstandigheden betaalbare prijs beschikbaar zijn voor alle eindgebruikers
op hun grondgebied, onafhankelijk van de geografische locatie.
2.
De lidstaten bepalen de meest efficiënte en geschikte
wijze om te waarborgen dat in de universele dienst wordt
voorzien, met inachtneming van de beginselen van objectiviteit, transparantie, niet-discriminatie en evenredigheid. Zij
trachten verstoring van de markt, met name het aanbieden van
diensten tegen prijzen of onder andere voorwaarden die afwijken van normale commerciële voorwaarden, tot een minimum
te beperken en daarbij het algemeen belang te beschermen.

Artikel 4
Aanbieding van toegang op een vaste locatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat aan alle redelijke aanvragen om aansluiting op een vaste locatie op het openbare telefoonnetwerk en om toegang tot openbare telefoondiensten op
een vaste locatie door ten minste één onderneming wordt voldaan.
2.
De geleverde aansluiting stelt de eindgebruikers in staat
lokale, nationale en internationale telefoongesprekken tot stand
te brengen en te ontvangen, en biedt de mogelijkheid van faxcommunicatie en datacommunicatie met datasnelheden die toereikend zijn voor functionele toegang tot internet, rekening
houdend met de door de meerderheid van de abonnees gangbare technologieën en met de technologische haalbaarheid.

Artikel 5
Telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen
1.

De lidstaten zorgen ervoor dat:

a) ten minste één volledige telefoongids beschikbaar is voor
de eindgebruikers in een door de betrokken instantie goedgekeurde vorm, gedrukt of elektronisch of beide, en dat die
gids regelmatig en ten minste eenmaal per jaar wordt bijgewerkt;
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b) ten minste één volledige telefooninlichtingendienst beschikbaar is voor alle eindgebruikers, met inbegrip van de
gebruikers van openbare betaaltelefoons.
2.
In de in lid 1 bedoelde telefoongidsen worden onder
voorbehoud van het bepaalde in artikel 11 van Richtlijn
97/66/EG alle abonnees van openbare telefoondiensten vermeld.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die de in
lid 1 vermelde diensten aanbieden, bij de behandeling van hun
door andere ondernemingen verstrekte informatie het beginsel
van niet-discriminatie in acht nemen.

Artikel 6
Openbare betaaltelefoons
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties ondernemingen verplichtingen kunnen opleggen teneinde te waarborgen dat openbare betaaltelefoons worden geïnstalleerd om te voorzien in de redelijke behoeften van de eindgebruikers, zowel wat geografische spreiding als wat het aantal
telefoons, de toegankelijkheid van dergelijke telefoons voor
gebruikers met een handicap en de kwaliteit van de dienst
betreft.
2.
Elke lidstaat zorgt ervoor dat zijn nationale regelgevende
instantie na overleg met de belanghebbende partijen zoals
bedoeld in artikel 33 kan besluiten ervan af te zien om op zijn
gehele grondgebied of een gedeelte ervan verplichtingen uit
hoofde van lid 1 op te leggen indien hij oordeelt dat deze faciliteiten of vergelijkbare diensten op ruime schaal beschikbaar
zijn.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat het mogelijk is om vanaf
openbare betaaltelefoons kosteloos en zonder gebruik te maken
van enig betaalmiddel via het uniforme Europese alarmnummer 112 en andere nationale alarmnummers hulpdiensten op
te roepen.

Artikel 7
Bijzondere maatregelen voor gebruikers met een handicap
1.
De lidstaten treffen, waar nodig, bijzondere maatregelen
voor eindgebruikers met een handicap teneinde ervoor te zorgen dat deze een betaalbare toegang hebben tot openbare telefoondiensten, inclusief hulp- en telefooninlichtingendiensten en
telefoongidsen, die gelijkwaardig is aan die van andere eindgebruikers.
2.
De lidstaten kunnen, in het licht van de nationale
omstandigheden, specifieke maatregelen nemen om ervoor te
zorgen dat eindgebruikers met een handicap eveneens kunnen
kiezen tussen ondernemingen en aanbieders van diensten die
voor het merendeel van de eindgebruikers beschikbaar zijn.
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Artikel 8
Aanwijzing van ondernemingen
1.
De lidstaten kunnen een of meer ondernemingen aanwijzen teneinde de aanbieding van de universele dienst als
omschreven in de artikelen 4, 5, 6 en 7 en, waar van toepassing, artikel 9, lid 2, te waarborgen, zodat het gehele nationale
grondgebied kan worden bestreken. De lidstaten kunnen verschillende ondernemingen of groepen van ondernemingen aanwijzen die verschillende onderdelen van de universele dienst
aanbieden en/of verschillende gedeelten van het nationale
grondgebied bestrijken.
2.
Wanneer de lidstaten voor het gehele grondgebied of een
gedeelte daarvan ondernemingen aanwijzen die met universeledienstverplichtingen worden belast, hanteren zij daartoe
een efficiënt, objectief, doorzichtig en niet-discriminerend aanwijzingssysteem waarin geen enkele onderneming a priori van
aanwijzing is uitgesloten. Deze aanwijzingsmethoden zorgen
ervoor dat de universele dienst op een kosteneffectieve wijze
wordt aangeboden en kan worden gebruikt als middel om de
nettokosten van de universeledienstverplichting te bepalen in
overeenstemming met artikel 12.
Artikel 9
Betaalbaarheid van de tarieven
1.
De nationale regelgevende instanties houden toezicht op
de ontwikkeling en het niveau van de tarieven voor de eindgebruiker van de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 omschreven diensten die onder de universeledienstverplichtingen vallen en door
aangewezen ondernemingen worden verstrekt, met name met
betrekking tot de nationale consumentenprijzen en inkomens.
2.
In het licht van de nationale omstandigheden kunnen de
lidstaten verlangen dat de aangewezen ondernemingen de consument tariefopties of pakketten aanbieden die afwijken van
die welke onder de gebruikelijke commerciële voorwaarden
worden verstrekt, met name om ervoor te zorgen dat de toegang tot of het gebruik van de openbare telefoondienst niet
wordt verhinderd voor consumenten met een laag inkomen of
met bijzondere sociale behoeften.
3.
In aanvulling op bepalingen luidens welke aangewezen
ondernemingen bijzondere tariefopties moeten aanbieden of
moeten voldoen aan voorschriften inzake maximumprijzen of
geografische gemiddelden of andere vergelijkbare regelingen,
kunnen de lidstaten voorzien in waarborgen dat consumenten
van wie vaststaat dat zij een laag inkomen of bijzondere sociale
behoeften hebben, worden bijgestaan.
4.
De lidstaten kunnen eisen dat ondernemingen met verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4, 5, 6 en 7 op het
gehele grondgebied uniforme tarieven toepassen, met inbegrip
van geografische gemiddelden, zulks in het licht van de nationale omstandigheden of om aan voorschriften inzake maximumprijzen te voldoen.
5.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat,
wanneer een aangewezen onderneming verplicht is te voorzien
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in speciale tariefopties, uniforme tarieven, met inbegrip van
geografische gemiddelden, of aan voorschriften inzake maximumprijzen moet voldoen, de voorwaarden volledig transparant zijn, worden bekendgemaakt en worden toegepast overeenkomstig het beginsel van niet-discriminatie. De nationale
regelgevende instanties kunnen eisen dat specifieke regelingen
worden gewijzigd of ingetrokken.

Artikel 10
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3.
Nationale regelgevende instanties kunnen bovendien de
inhoud, vorm en wijze van de bekendmaking van de te publiceren informatie bepalen, teneinde ervoor te zorgen dat de
eindgebruikers en consumenten toegang hebben tot volledige,
vergelijkbare en gebruikersvriendelijke informatie.
4.
De nationale regelgevende instanties kunnen prestatiedoelstellingen vaststellen voor de ondernemingen met universeledienstverplichtingen uit hoofde van ten minste artikel 4.
Daarbij houden de nationale regelgevende instanties rekening
met de standpunten van de belanghebbende partijen, met name
zoals bedoeld in artikel 33.

Controle van de uitgaven
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de aangewezen ondernemingen bij het aanbieden van extra faciliteiten en diensten,
naast de in de artikelen 4, 5, 6 en 7 en artikel 9, lid 2, vermelde bepalingen en voorwaarden, zodanig vaststellen dat de
abonnee niet verplicht is voor faciliteiten of diensten te betalen
die niet noodzakelijk of niet vereist zijn voor de gewenste
dienst.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de aangewezen ondernemingen waarop verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4,
5, 6 en 7 en artikel 9, lid 2, rusten, de in bijlage I, deel A,
genoemde faciliteiten en diensten verstrekken, zodat de abonnees de uitgaven kunnen controleren en beheersen en een
ongegronde onderbreking van de dienst kunnen vermijden.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat de bevoegde instantie de
voorschriften van lid 2 niet hoeft toe te passen op zijn gehele
grondgebied of een gedeelte ervan indien hij oordeelt dat deze
faciliteit op ruime schaal beschikbaar is.

Artikel 11
Kwaliteit van de dienstverlening door aangewezen
ondernemingen

5.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties kunnen controleren of de aangewezen ondernemingen aan die prestatiedoelstellingen voldoen.
6.
Indien een onderneming stelselmatig niet aan de prestatiedoelstellingen voldoet, kunnen specifieke maatregelen worden getroffen overeenkomstig Richtlijn 2002/20/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende
de machtiging voor elektronische communicatienetwerken en
-diensten (Machtigingsrichtlijn) (1). De nationale regelgevende
instanties kunnen onafhankelijke onderzoeken of soortgelijke
evaluaties van de prestatiegegevens laten uitvoeren, op kosten
van de betrokken onderneming, teneinde te garanderen dat de
gegevens die door ondernemingen met universeledienstverplichtingen worden verstrekt, correct en vergelijkbaar zijn.

Artikel 12
Kostenberekening van de universeledienstverplichtingen
1.
Wanneer de nationale regelgevende instanties van oordeel
zijn dat het aanbieden van de universele dienst als omschreven
in de artikelen 3 tot en met 10 een onredelijke last kan vormen voor ondernemingen die zijn aangewezen om de universele dienst aan te bieden, berekenen zij de nettokosten voor
het aanbieden van die dienst.
De nationale regelgevende instanties zullen daartoe:

1.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
alle aangewezen ondernemingen met verplichtingen uit hoofde
van de artikelen 4, 5, 6 en 7 en artikel 9, lid 2, toereikende en
actuele informatie over hun prestaties bij het verlenen van de
universele dienst publiceren, aan de hand van de in bijlage III
vermelde parameters voor de kwaliteit van de dienst, definities
en meetmethoden. De gepubliceerde informatie wordt eveneens
aan de nationale regelgevende instantie verstrekt.
2.
De nationale regelgevende instanties kunnen aanvullende
standaarden vaststellen om de kwaliteit van diensten die aan
eindgebruikers en consumenten met een handicap worden
geleverd, te bepalen, voorzover hiervoor relevante parameters
zijn ontwikkeld. Nationale regelgevende instanties zien erop
toe dat informatie over de prestatie van ondernemingen in verband met deze parameters tevens wordt gepubliceerd en aan
de nationale regelgevende instantie ter beschikking wordt
gesteld.

a) de nettokosten van de universeledienstverplichtingen berekenen, rekening houdend met eventuele marktvoordelen
die voor een aangewezen onderneming uit het aanbieden
van de universele dienst voortvloeien, overeenkomstig bijlage IV, deel A; of
b) gebruik maken van de nettokosten van het aanbieden van
de universele dienst als vastgesteld door een aanwijzingssysteem overeenkomstig artikel 8, lid 2.
2.
De kostenramingen en/of de andere gegevens die als basis
dienen voor de berekening van de nettokosten van de universeledienstverplichtingen zoals bedoeld in lid 1, onder a), wor(1) Zie blz. 21 van dit Publicatieblad.
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den gecontroleerd of geverifieerd door de nationale regelgevende instantie of een instantie die onafhankelijk is van de
betrokken partijen en door de nationale regelgevende instantie
is gemachtigd. De resultaten van de kostenberekening en de
conclusies van de controle zijn voor het publiek beschikbaar.

Artikel 13
Financiering van de universeledienstverplichtingen
1.
Indien de nationale regelgevende instanties, op grond van
de nettokostenberekening bedoeld in artikel 12 vaststellen dat
een onderneming een onredelijke last wordt opgelegd, kunnen
de lidstaten op verzoek van een aangewezen onderneming
besluiten:
a) een mechanisme in te voeren waarmee die onderneming
voor de vastgestelde nettokosten onder transparante voorwaarden uit publieke middelen worden gecompenseerd,
en/of
b) de nettokosten van de universeledienstverplichtingen te
verdelen onder de aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten.
2.
Indien de nettokosten worden gedeeld overeenkomstig lid
1, onder b), voeren de lidstaten een gezamenlijke financieringsregeling in die wordt beheerd door de nationale regelgevende
instantie of door een van de begunstigden onafhankelijk
orgaan onder supervisie van de nationale regelgevende instantie. Alleen de nettokosten, als bepaald in overeenstemming met
artikel 12, van de in de artikelen 3 tot en met 10 vastgelegde
verplichtingen mogen worden gefinancierd.
3.
Bij een gezamenlijke financieringsregeling worden de
beginselen van transparantie, minimale verstoring van de
markt, niet-discriminatie en evenredigheid in acht genomen,
overeenkomstig de beginselen van bijlage IV, deel B. De lidstaten kunnen beslissen geen bijdrage te vragen van ondernemingen waarvan de nationale omzet onder een bepaalde grens
blijft.
4.
Eventuele onkosten in verband met de deling van de kosten van universeledienstverplichtingen worden voor iedere
onderneming gespecificeerd en afzonderlijk bepaald. Die
onkosten mogen niet worden aangerekend aan of geïnd van
ondernemingen die geen diensten verlenen op het grondgebied
van de lidstaat die de gezamenlijke financieringsregeling heeft
ingesteld.

Artikel 14
Transparantie
1.
Indien een regeling tot deling van de nettokosten van de
universeledienstverplichtingen zoals bedoeld in artikel 13
wordt ingevoerd, zien de nationale regelgevende instanties erop
toe dat de beginselen voor de kostendeling en de details van de
toegepaste regeling voor het publiek beschikbaar zijn.
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2.
Onder voorbehoud van de communautaire en nationale
voorschriften betreffende het zakengeheim zorgen de nationale
regelgevende instanties ervoor dat een jaarlijks verslag wordt
gepubliceerd waarin de berekende kosten van de universeledienstverplichtingen worden vermeld, alsook de bijdragen
die alle betrokken ondernemingen hebben betaald en de eventuele marktvoordelen die daaruit zijn voortgevloeid voor de
ondernemingen die voor het aanbieden van de universele
dienst zijn aangewezen, wanneer een fonds daadwerkelijk is
ingesteld en functioneert.
Artikel 15
Evaluatie van de omvang van de universele dienst
1.
De Commissie evalueert op gezette tijden de omvang van
de universele dienst, met name met het oog op voorstellen aan
het Europees Parlement en de Raad om de omvang te wijzigen
of opnieuw te definiëren. De evaluatie geschiedt voor het eerst
binnen twee jaar na de datum van toepassing als bepaald in
artikel 38, lid 1, tweede alinea, en daarna driejaarlijks.
2.
Deze evaluatie geschiedt in het licht van de sociale, economische en technologische ontwikkelingen waarbij onder
andere rekening wordt gehouden met mobiliteit en datasnelheden in het licht van de gangbare, door de meerderheid van de
abonnees gebruikte technologieën. Het evaluatieproces vindt
plaats overeenkomstig bijlage V. De Commissie brengt aan het
Europees Parlement en de Raad verslag uit over het resultaat
van de evaluatie.

HOOFDSTUK III
VOORGESCHREVEN CONTROLES VOOR ONDERNEMINGEN
MET EEN AANMERKELIJKE MARKTMACHT OP SPECIFIEKE
MARKTEN

Artikel 16
Evaluatie van de verplichtingen
1.
De lidstaten handhaven alle verplichtingen in verband
met:
a) eindgebruikerstarieven voor het aanbieden van toegang tot
en gebruik van het openbare telefoonnetwerk, die zijn
opgelegd overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 98/10/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari
1998 inzake de toepassing van Open Network Provision
(ONP) op spraaktelefonie en inzake de universele telecommunicatiedienst in een door concurrentie gekenmerkt klimaat (1);
b) carrierkeuze of carriervoorkeuze, opgelegd overeenkomstig
Richtlijn 97/33/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 30 juni 1997 inzake interconnectie op telecommunicatiegebied, wat betreft de waarborging van de universele
(1) PB L 101 van 1.4.1998, blz. 24.
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dienst en van de interoperabiliteit door toepassing van de
beginselen van Open Network Provision (ONP) (1);
c) huurlijnen, opgelegd overeenkomstig de artikelen 3, 4, 6,
7, 8 en 10 van Richtlijn 92/44/EG,
totdat een evaluatie heeft plaatsgevonden en het in lid 3 van
dit artikel bedoelde is bepaald.
2.
De Commissie wijst relevante markten voor verplichtingen met betrekking tot eindgebruikersmarkten aan in de initiële aanbeveling inzake relevante markten voor producten en
diensten en de beschikking houdende vaststelling van transnationale markten, die worden aangenomen overeenkomstig de
procedure van artikel 15 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
3.
De lidstaten zien erop toe dat de nationale regelgevende
instanties zo spoedig mogelijk na de inwerkingtreding van deze
richtlijn en vervolgens op gezette tijden een marktanalyse verrichten overeenkomstig artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn) teneinde te bepalen of de verplichtingen met
betrekking tot retailmarkten moeten worden gehandhaafd,
gewijzigd dan wel ingetrokken. De maatregelen worden genomen overeenkomstig de procedure van artikel 7 van Richtlijn
2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
Artikel 17
Voorgeschreven controles betreffende diensten
aan eindgebruikers
1.

De lidstaten zorgen ervoor dat:

a) indien na een marktanalyse overeenkomstig artikel 16, lid
3, een nationale regelgevende instantie vaststelt dat er op
een gegeven eindgebruikersmarkt, aangewezen overeenkomstig artikel 15 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn), geen sprake is van daadwerkelijke mededinging, en
b) indien de nationale regelgevende instantie vaststelt dat de
verplichtingen die worden opgelegd door Richtlijn
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) of door artikel 19 van deze
richtlijn niet leiden tot het verwezenlijken van de doelstellingen zoals bepaald bij artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn),
de nationale regelgevende instanties passende wettelijke verplichtingen opleggen aan de ondernemingen die zijn aangewezen als ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht
op een bepaalde eindgebruikersmarkt in overeenstemming met
artikel 14 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
2.
Verplichtingen die worden opgelegd krachtens lid 1 moeten gebaseerd zijn op de aard van het geconstateerde probleem,
en evenredig en verantwoord zijn in het licht van de doelstellingen van artikel 8 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
De opgelegde verplichtingen kunnen inhouden dat de aange(1) PB L 199 van 26.7.1997, blz. 32. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn
98/61/EG (PB L 268 van 3.10.1998, blz. 37).
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wezen ondernemingen geen buitensporige prijzen mogen vragen, de toegang tot de markt niet mogen belemmeren, de
mededinging niet mogen beperken door middel van afbraakprijzen, geen ongegronde voorkeur voor bepaalde eindgebruikers aan de dag mogen leggen en diensten niet op een onredelijke wijze mogen bundelen. De nationale regelgevende instanties kunnen dergelijke ondernemingen passende prijsplafonds
opleggen, verplichtingen om individuele tarieven te controleren
of verplichtingen om de tarieven af te stemmen op de kosten
of prijzen op vergelijkbare markten, teneinde de belangen van
de eindgebruiker te beschermen en tegelijkertijd daadwerkelijke
mededinging te stimuleren.
3.
De nationale regelgevende instanties verstrekken de Commissie desgevraagd informatie betreffende de toegepaste controle op de eindgebruikerstarieven en, waar passend, over de
door de betrokken ondernemingen gehanteerde kostentoerekeningssystemen.
4.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat,
indien een onderneming aan regulering van de eindgebruikerstarieven of andere desbetreffende controles van de eindgebruikerstarieven is onderworpen, de noodzakelijke en geëigende
kostentoerekeningssystemen worden toegepast. De nationale
regelgevende instanties kunnen nader bepalen welk model en
welke boekhoudkundige methode moeten worden gehanteerd.
Een gekwalificeerde onafhankelijke instantie ziet toe op de
inachtneming van het kostentoerekeningssysteem. De nationale
regelgevende instanties zorgen ervoor dat elk jaar een verklaring omtrent de naleving van deze bepalingen wordt gepubliceerd.
5.
Onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 2, en artikel
10, passen de nationale regelgevende instanties de in lid 1
bedoelde eindgebruikerscontroleregelingen niet toe op geografische of gebruikersmarkten waar naar hun oordeel daadwerkelijke mededinging bestaat.

Artikel 18
Voorgeschreven controles betreffende
het minimumpakket van huurlijnen
1.
Indien een nationale regelgevende instantie na de overeenkomstig artikel 16, lid 3, uitgevoerde marktanalyse vaststelt
dat op de markt voor de aanbieding van een gedeelte van of
het gehele minimumpakket van huurlijnen geen sprake is van
daadwerkelijke mededinging, gaat zij overeenkomstig artikel 14
van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) na welke ondernemingen op haar gehele grondgebied of een gedeelte daarvan
aanmerkelijke marktmacht hebben bij het aanbieden van de
betrokken specifieke elementen van het minimumpakket van
huurlijndiensten. De nationale regelgevende instantie legt verplichtingen op ten aanzien van de aanbieding van het minimumpakket van huurlijnen, als genoemd in de lijst van normen die overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2002/21/EG
(Kaderrichtlijn) bekendgemaakt zijn in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen en legt tevens de in bijlage VII bij deze
richtlijn bedoelde voorwaarden voor deze aanbieding op aan
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HOOFDSTUK IV

BELANGEN EN RECHTEN VAN EINDGEBRUIKERS

2.
Indien een nationale regelgevende instantie na een marktanalyse overeenkomstig artikel 16, lid 3, vaststelt dat er op een
relevante markt voor de aanbieding van huurlijnen in het minimumpakket daadwerkelijk sprake is van mededinging, trekt zij
de in lid 1 bedoelde verplichtingen in verband met deze specifieke huurlijnmarkt in.

3.
Het minimumpakket van huurlijnen met geharmoniseerde kenmerken en de bijbehorende normen wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, als
onderdeel van de lijst van normen bedoeld in artikel 17 van
Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn). De Commissie kan, overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 37, lid 2, de wijzigingen vaststellen die noodzakelijk zijn om het minimumpakket van huurlijnen aan te passen aan nieuwe technische ontwikkelingen en aan veranderingen in de marktvraag, met inbegrip van mogelijke schrapping van bepaalde soorten huurlijnen
uit het minimumpakket.

Artikel 20
Contracten
1.
De leden 2, 3 en 4 gelden onverminderd de communautaire voorschriften inzake consumentenbescherming, met name
de Richtlijnen 97/7/EG en 93/13/EG, en de nationale voorschriften die met het Gemeenschapsrecht in overeenstemming
zijn.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat de consumenten die zich
abonneren op diensten waarbij een aansluiting en/of toegang
tot het openbare telefoonnetwerk wordt aangeboden, recht
hebben op een contract met een onderneming of ondernemingen die dergelijke diensten aanbieden. In het contract worden
ten minste de volgende elementen gespecificeerd:
a) de identiteit en het adres van de leverancier;

Artikel 19
Carrierkeuze en carriervoorkeuze

1.
De nationale regelgevende instanties verlangen dat ondernemingen die zijn aangemeld als organisaties met een aanmerkelijke marktmacht bij de aanbieding van toegang tot en
gebruik van openbare telefoonnetwerken op een vaste locatie
overeenkomstig artikel 16, lid 3, hun abonnees in staat stellen
toegang te verkrijgen tot de diensten van alle geïnterconnecteerde aanbieders van openbare telefoondiensten:

b) de verstrekte diensten, de kwaliteitsniveaus van de geboden
diensten en de wachttijd bij eerste aansluiting;
c) de soorten onderhoudsservice;
d) bijzonderheden van prijzen en tarieven en de middelen
voor het verkrijgen van actuele informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten;
e) de looptijd van het contract, de voorwaarden voor verlenging of beëindiging van de diensten en van het contract;
f)

a) per oproep, door het invoeren van een carrierkeuzecode;
en

b) door middel van voorkeuze, met een faciliteit om, per
oproep, een gepreselecteerde keuze op te heffen door het
invoeren van een carriervoorkeuzecode.

de schadevergoedings- en terugbetalingsregelingen die gelden ingeval niet aan contractueel overeengekomen kwaliteitsniveaus van de dienst wordt voldaan;

g) de wijze waarop geschillenbeslechtingsprocedures kunnen
worden ingesteld overeenkomstig artikel 34.
De lidstaten kunnen deze verplichtingen uitbreiden, zodat ook
andere eindgebruikers eronder vallen.

2.
Gebruikerseisen in verband met het beschikbaar stellen
van deze faciliteiten op andere netwerken of op andere wijzen
worden beoordeeld overeenkomstig de marktanalyseprocedure
van artikel 16 van Richtlijn 2002/21/EG (Kaderrichtlijn) en
toegepast overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2002/19/EG
(Toegangsrichtlijn).

3.
Indien een contract wordt gesloten tussen consumenten
en andere aanbieders van elektronische communicatiediensten
dan die welke een aansluiting en/of toegang tot het openbare
telefoonnetwerk aanbieden, wordt de in lid 2 vermelde informatie eveneens in die contracten opgenomen. De lidstaten
kunnen deze verplichtingen uitbreiden, zodat ook andere eindgebruikers eronder vallen.

3.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
de prijsstelling voor toegang en interconnectie in verband met
het aanbieden van de in lid 1 bedoelde faciliteiten kostengeoriënteerd is en dat eventuele directe kosten voor abonnees het
gebruik van die faciliteiten niet ontmoedigen.

4.
De abonnees hebben het recht om bij kennisgeving van
voorgestelde wijzigingen in de contractuele voorwaarden het
contract zonder boete op te zeggen. De abonnees worden tijdig
en ten minste één maand vooraf naar behoren op de hoogte
gesteld van dergelijke wijzigingen en worden tegelijkertijd op
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de hoogte gesteld van hun recht om zonder boete het contract
op te zeggen indien zij de nieuwe voorwaarden niet aanvaarden.

Artikel 21
Transparantie en bekendmaking van informatie
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat transparante en bijgewerkte informatie over de geldende prijzen en tarieven alsmede over de algemene voorwaarden met betrekking tot de
toegang tot en het gebruik van openbare telefoondiensten voor
eindgebruikers en consumenten beschikbaar is overeenkomstig
het bepaalde in bijlage II.
2.
Nationale regelgevende instanties bevorderen het verstrekken van informatie om eindgebruikers, voorzover dit
mogelijk is, en consumenten in staat te stellen een onafhankelijk oordeel te kunnen vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon, bijvoorbeeld met behulp van interactieve
gidsen.

Artikel 22
Kwaliteit van de dienst
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties, na de meningen van de belanghebbende te hebben
gehoord, kunnen verlangen dat ondernemingen die openbare
elektronische communicatiediensten aanbieden, vergelijkbare,
toereikende en actuele informatie over de kwaliteit van hun
diensten ten behoeve van de eindgebruikers publiceren. De
informatie wordt, op verzoek, vóór publicatie eveneens aan de
nationale regelgevende instantie verstrekt.
2.
De nationale regelgevende instanties kunnen onder
andere de te hanteren parameters voor de kwaliteit van de
dienst, alsook de inhoud, vorm en wijze van bekendmaking
van de te publiceren informatie bepalen teneinde ervoor te zorgen dat de eindgebruikers toegang hebben tot volledige, vergelijkbare en gebruikersvriendelijke informatie. In voorkomend
geval kunnen de in bijlage III vermelde parameters, definities
en meetmethoden worden gebruikt.
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Artikel 24
Interoperabiliteit van digitale televisieapparatuur voor
consumenten
De lidstaten waarborgen de interoperabiliteit van digitale televisieapparatuur voor consumenten overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van bijlage VI.

Artikel 25
Telefonische assistentie en inlichtingendiensten
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat abonnees van openbare
telefoondiensten het recht hebben op vermelding in de in artikel 5, lid 1, onder a), genoemde openbare telefoongids.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle ondernemingen die
telefoonnummers aan abonnees toekennen, aan alle redelijke
verzoeken voldoen om, ten behoeve van het verstrekken van
openbare telefooninlichtingendiensten en telefoongidsen, de
relevante informatie in een overeengekomen formaat beschikbaar te stellen op billijke, objectieve, kostengeoriënteerde en
niet-discriminerende voorwaarden.
3.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers die op
het openbare telefoonnetwerk zijn aangesloten, toegang kunnen hebben tot telefonische assistentiediensten en inlichtingendiensten zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, onder b).
4.
De lidstaten handhaven in de regelgeving geen restricties
die beletten dat eindgebruikers in een bepaalde lidstaat rechtstreeks toegang hebben tot de telefooninlichtingendienst in een
andere lidstaat.
5.
De leden 1, 2, 3 en 4 gelden met inachtneming van de
eisen van de communautaire regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer,
inzonderheid artikel 11 van Richtlijn 97/66/EG (Gegevensbeschermingsrichtlijn).

Artikel 26
Artikel 23
Integriteit van het netwerk
De lidstaten nemen alle noodzakelijke maatregelen om de integriteit van het openbaar telefoonnetwerk op vaste locaties te
waarborgen en ervoor te zorgen dat in geval van uitvallen van
het elektriciteitsnetwerk of in geval van overmacht de beschikbaarheid van het openbaar telefoonnetwerk en de openbare
telefoondiensten op vaste locaties wordt gewaarborgd. De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoondiensten op vaste locaties aanbieden, alle maatregelen
nemen die redelijkerwijs van hen verwacht mogen worden om
een ononderbroken toegang tot de hulpdiensten te waarborgen.

Europees alarmnummer
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle eindgebruikers van
openbare telefoondiensten, inclusief gebruikers van openbare
betaaltelefoons, naast eventuele andere nationale alarmnummers zoals bepaald door de nationale regelgevende instanties,
ook kosteloos hulpdiensten kunnen oproepen via het uniforme
Europese alarmnummer 112.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat oproepen via het uniforme Europese alarmnummer 112 naar behoren worden
beantwoord en behandeld op de wijze die het meest geschikt is
voor de nationale organisatie van hulpdiensten en die binnen
de technologische mogelijkheden van de netwerken valt.
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3.
De lidstaten zorgen ervoor dat ondernemingen die openbare telefoonnetwerken exploiteren, voorzover dat technisch
haalbaar is voor alle oproepen van het Europese alarmnummer
112 informatie over de locatie van de oproeper ter beschikking stellen van de instanties die noodsituaties behandelen.

3.
Onverminderd artikel 10, lid 2, kunnen de lidstaten de in
bijlage I, deel A, onder e), vermelde verplichtingen betreffende
verbreking van de aansluiting als algemeen vereiste aan alle
ondernemingen opleggen.

4.
De lidstaten zorgen ervoor dat de burgers adequaat worden ingelicht over het bestaan en het gebruik van het Europese
alarmnummer 112.

Artikel 30

Artikel 27
Europese telefoontoegangscodes
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de code 00 de standaard
internationale toegangscode is. Er kunnen bijzondere regelingen voor het tot stand brengen van gesprekken tussen locaties
in aangrenzende gebieden over de grenzen van de lidstaten
worden ingevoerd of gehandhaafd. De eindgebruikers van
openbare telefoondiensten op de betrokken locaties ontvangen
volledige informatie over dergelijke regelingen.
2.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle ondernemingen die
openbare telefoonnetwerken exploiteren, alle oproepen naar de
Europese telefoonnummeringsruimte behandelen, zonder voorbij te gaan aan de noodzaak voor ondernemingen die openbare
telefoonnetwerken exploiteren om de kosten van de doorgifte
van gesprekken via hun netwerk terug te verdienen.

Nummerportabiliteit
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat alle abonnees van openbare telefoondiensten, met inbegrip van mobiele diensten, die
daarom verzoeken, hun nummer(s) kunnen behouden, ongeacht de onderneming die de dienst levert:
a) in het geval van geografische nummers, op een specifieke
locatie en
b) in het geval van niet-geografische nummers, op elke locatie.
Dit lid is niet van toepassing op het overdragen van nummers
tussen netwerken die diensten op een vaste locatie aanbieden
en mobiele netwerken.
2.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat
de prijsstelling voor interconnectie in verband met de nummerportabiliteit kostengeoriënteerd is en dat eventuele directe kosten voor abonnees het gebruik van die faciliteiten niet ontmoedigen.

Artikel 28
Niet-geografische nummers
De lidstaten zorgen ervoor dat eindgebruikers uit andere lidstaten voorzover technisch uitvoerbaar en economisch haalbaar,
toegang tot niet-geografische nummers op hun grondgebied
hebben, behalve wanneer een opgeroepen abonnee om commerciële redenen heeft besloten de toegang van oproepende
gebruikers die zich in specifieke geografische gebieden bevinden, te beperken.

3.
De nationale regelgevende instanties leggen voor de nummerportabiliteit geen tarieven voor eindgebruikers op die de
concurrentie zouden kunnen verstoren, zoals specifieke of uniforme tarieven voor eindgebruikers.

Artikel 31
Doorgifteverplichtingen

1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties kunnen verlangen dat alle ondernemingen die openbare telefoonnetwerken exploiteren, de in bijlage I, deel B,
genoemde faciliteiten, voor eindgebruikers beschikbaar stellen
voorzover dit technisch uitvoerbaar en economisch haalbaar is.

1.
De lidstaten kunnen ten aanzien van nader bepaalde
radio- en televisieomroepnetten en -diensten aan de onder hun
bevoegdheid ressorterende ondernemingen die elektronische
communicatienetwerken aanbieden welke voor de distributie
van radio- of televisie-uitzendingen naar het publiek worden
gebruikt, redelijke doorgifteverplichtingen opleggen indien deze
netwerken voor een significant aantal eindgebruikers het
belangrijkste middel zijn om radio- en televisie-uitzendingen te
ontvangen. Dergelijke verplichtingen worden alleen opgelegd
indien zij noodzakelijk zijn om duidelijk omschreven doelstellingen van algemeen belang te verwezenlijken en moeten evenredig en transparant zijn.

2.
Na de meningen van de belanghebbende te hebben
gehoord, kan een lidstaat besluiten op zijn gehele grondgebied
of een gedeelte daarvan lid 1 niet toe te passen indien hij van
mening is dat de toegang tot deze faciliteiten toereikend is.

2.
Noch lid 1 noch artikel 3, lid 2, van Richtlijn
2002/19/EG (Toegangsrichtlijn) doen afbreuk aan de mogelijkheid voor lidstaten om al dan niet een passende vergoeding
vast te stellen voor de overeenkomstig dit artikel genomen

Artikel 29
Aanbieding van extra faciliteiten

24.4.2002

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

L 108/67

maatregelen en er tevens voor te zorgen dat er in vergelijkbare
omstandigheden geen sprake is van discriminatie in de behandeling van ondernemingen die elektronische communicatienetwerken aanbieden. Wanneer vergoeding wordt aangeboden
zorgen de lidstaten ervoor dat dit gebeurt op evenredige en
transparante wijze.

ten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat die procedures een eerlijke en vlotte beslechting van geschillen mogelijk
maken, en kunnen in gerechtvaardigde gevallen een regeling
voor terugbetaling en/of schadevergoeding invoeren. De lidstaten kunnen deze verplichtingen uitbreiden tot geschillen waarbij andere eindgebruikers zijn betrokken.

HOOFDSTUK V

2.
De lidstaten zorgen ervoor dat hun wetgeving geen
belemmeringen bevat voor de instelling van klachtenloketten
en online-diensten op geschikt territoriaal niveau om de toegang voor consumenten en eindgebruikers tot geschillenbeslechting te vergemakkelijken.

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 32
Aanvullende verplichte diensten
De lidstaten kunnen besluiten op hun grondgebied aanvullende
diensten, buiten de in hoofdstuk II omschreven universeledienstverplichtingen, algemeen beschikbaar te stellen, doch
dan mag geen vergoedingsregeling voor specifieke ondernemingen worden opgelegd.

Artikel 33
Overleg met belanghebbende
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende
instanties in passende mate rekening houden met de standpunten van eindgebruikers en consumenten (met inbegrip van met
name gebruikers met een handicap), fabrikanten en ondernemingen die elektronische communicatienetwerken en/of
-diensten aanbieden, over aangelegenheden die verband houden
met alle eindgebruikers- en consumentenrechten met betrekking tot openbare elektronische communicatiediensten, met
name wanneer zij een belangrijke impact hebben op de markt.
2.
Indien nodig kunnen belanghebbende partijen, met advies
van de nationale regelgevende instanties, mechanismen ontwikkelen, waarbij consumenten, gebruikersgroepen en aanbieders
van diensten worden betrokken, teneinde de algehele kwaliteit
van de dienstverlening te verbeteren door onder meer gedragscodes en functioneringsnormen te ontwikkelen en bij te houden.

Artikel 34
Buitengerechtelijke beslechting van geschillen
1.
De lidstaten zorgen ervoor dat transparante, eenvoudige
en goedkope buitengerechtelijke procedures beschikbaar zijn
voor het behandelen van niet-beslechte geschillen waarbij consumenten betrokken zijn en die betrekking hebben op aangelegenheden die door deze richtlijn worden bestreken. De lidsta-

3.
Indien partijen uit verschillende lidstaten bij het geschil
betrokken zijn, coördineren de lidstaten hun inspanningen om
het geschil te beslechten.
4.

Dit artikel geldt onverminderd nationaal procesrecht.

Artikel 35
Technische aanpassingen
Wijzigingen die noodzakelijk zijn om de bijlagen I, II, III, VI en
VII aan te passen aan technologische ontwikkelingen of aan
veranderingen in de marktvraag, worden door de Commissie
vastgesteld overeenkomstig de procedure bedoeld in artikel 37,
lid 2.

Artikel 36
Aanmelding, toezicht en evaluatieprocedures
1.
De nationale regelgevende instanties delen de Commissie
uiterlijk op de in artikel 38, lid 1, tweede alinea, bedoelde toepassingsdatum en daarna in geval van een wijziging onmiddellijk de namen mee van de overeenkomstig artikel 8, lid 1, aangewezen ondernemingen met universeledienstverplichtingen.
De Commissie stelt de informatie in een gemakkelijk toegankelijke vorm beschikbaar en verstrekt deze, waar nodig, aan het
in artikel 37 bedoelde Comité voor communicatie.
2.
De nationale regelgevende instanties stellen de Commissie
in kennis van de namen van de exploitanten die geacht worden
aanmerkelijke marktmacht te hebben met het oog op deze
richtlijn, alsmede van de hun uit hoofde van deze richtlijn
opgelegde verplichtingen. De Commissie wordt onverwijld in
kennis gesteld van alle wijzigingen van de aan de ondernemingen opgelegde verplichtingen of de ondernemingen waarop de
bepalingen van deze richtlijn van toepassing zijn.
3.
De Commissie evalueert op gezette tijden de werking van
deze richtlijn en brengt daarover verslag uit aan het Europees
Parlement en de Raad, voor het eerst uiterlijk drie jaar na de
datum van toepassing, als bedoeld in artikel 38, lid 1, tweede
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alinea. De lidstaten en nationale regelgevende instanties verstrekken daartoe aan de Commissie de noodzakelijke informatie.

2.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 37

3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn
vallende gebied vaststellen alsmede van elke latere wijziging
van die bepalingen.

Comité
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor
communicatie dat is ingesteld bij artikel 22 van Richtlijn
2002/21/EG (Kaderrichtlijn).
2.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3.

Artikel 39
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 40

Het Comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 38

Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Omzetting in nationaal recht
1.
De lidstaten dienen de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen vast te stellen en bekend te maken die nodig zijn
om uiterlijk 24 juli 2003 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.
Zij passen deze bepalingen toe vanaf 25 juli 2003.

Gedaan te Brussel, 7 maart 2002.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

J. C. APARICIO
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BIJLAGE I
BESCHRIJVING VAN FACILITEITEN EN DIENSTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10
(CONTROLE VAN DE UITGAVEN) EN ARTIKEL 29 (EXTRA FACILITEITEN)

Deel A: Faciliteiten en diensten als bedoeld in artikel 10
a)

Gespecificeerde rekeningen
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties, onverminderd de voorschriften van de relevante
wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, het basisniveau van specificatie van telefoonrekeningen kunnen vaststellen dat aangewezen ondernemingen (zoals bepaald in artikel 8) kosteloos aan de consumenten moeten verstrekken, zodat deze
i)

de kosten van het gebruik van het openbare telefoonnetwerk op een vaste locatie en/of bijbehorende openbare
telefoondiensten kunnen verifiëren en controleren en

ii) adequaat toezicht kunnen houden op hun gebruik en uitgaven en zodoende in redelijke mate hun rekeningen
kunnen beheersen.
In voorkomend geval kan de abonnee tegen een redelijke vergoeding of gratis een hogere mate van detaillering
worden aangeboden.
Gesprekken die voor de oproepende abonnee kosteloos zijn, met inbegrip van gesprekken met hulplijnen, worden
niet op de gespecificeerde factuur van de oproepende abonnee vermeld.
b) Kosteloze selectieve nummerblokkering bij uitgaand telefoonverkeer
De faciliteit waarbij de abonnee de aanbieder van de telefoondienst kan verzoeken kosteloos bepaalde categorieën
uitgaande gesprekken of oproepen naar bepaalde categorieën nummers te blokkeren.
c)

Vooruitbetalingssystemen
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties kunnen verlangen dat aangewezen ondernemingen in middelen voorzien waarbij de consumenten voor de toegang tot het openbare telefoonnetwerk en het
gebruik van openbare telefoondiensten vooruitbetalen.

d) Termijnbetaling van aansluitingskosten
De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regelgevende instanties kunnen verlangen dat aangewezen ondernemingen de consument de mogelijkheid bieden voor de aansluiting op het openbare telefoonnetwerk in termijnen te
betalen.
e)

Wanbetaling
De lidstaten staan toe dat, wanneer rekeningen voor het gebruik van het openbare telefoonnetwerk op vaste locaties
niet worden betaald, specifieke maatregelen worden getroffen die in verhouding staan tot de ernst van de wanbetaling, niet-discriminerend zijn en worden bekendgemaakt. Bij deze maatregelen wordt de abonnee vooraf naar behoren gewaarschuwd over een aanstaande onderbreking van de dienstverlening of voor verbreking van de aansluiting.
Behalve in geval van fraude, aanhoudend te laat of niet betaalde rekeningen, blijft bij deze maatregelen een eventuele onderbreking van de dienstverlening, voorzover dat technisch mogelijk is, beperkt tot de betrokken dienst.
Verbreking van de aansluiting wegens wanbetaling mag slechts plaatsvinden nadat de abonnee naar behoren is
gewaarschuwd. De lidstaten kunnen alvorens tot volledige verbreking van de aansluiting wordt overgegaan, een
periode van beperkte dienstverlening toestaan waarin alleen gesprekken mogelijk zijn die geen kosten voor de
abonnee met zich meebrengen (b.v. 112-oproepen).

Deel B: Lijst van faciliteiten als bedoeld in artikel 29
a)

Toonkiezen of DTMF (dual-tone multi-frequency)
In het openbare telefoonnetwerk kunnen DTMF-tonen, zoals gedefinieerd in ETSI ETR 207, worden gebruikt voor
signaleringsfuncties van eindpunt tot eindpunt in het gehele netwerk, zowel binnen een lidstaat als tussen lidstaten
onderling.
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b) Identificatie van de oproepende lijn
Aan de opgeroepene wordt het abonneenummer van de oproeper meegedeeld voordat de oproep tot stand is
gebracht.
Bij het ter beschikking stellen van deze faciliteit dient rekening te worden gehouden met de relevante wetgeving
inzake de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer, met name Richtlijn 97/66/EG.
Exploitanten moeten, voorzover dat technisch haalbaar is, gegevens en signalen beschikbaar stellen om het aanbieden van identificatie van de oproeplijn en toonkiezen over de grenzen van de lidstaten te vergemakkelijken.
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BIJLAGE II
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 TE PUBLICEREN INFORMATIE
(TRANSPARANTIE EN PUBLICATIE VAN INFORMATIE)
De nationale regelgevende instantie heeft de taak ervoor te zorgen dat de informatie in deze bijlage overeenkomstig artikel 21 wordt bekendgemaakt. Het is aan de nationale regelgevende instantie om te bepalen welke informatie wordt
gepubliceerd door de ondernemingen die openbare telefoonnetwerken en/of openbare telefoondiensten aanbieden, en
welke informatie door de nationale regelgevende instantie zelf, opdat consumenten in staat worden gesteld geïnformeerde keuzes te maken.
1.

Namen en adressen van ondernemingen
De namen en de adressen van de hoofdkantoren van de ondernemingen die openbare telefoonnetwerken en/of
openbare telefoondiensten aanbieden.

2.

Aanbod van openbare telefoondiensten

2.1.

Omvang van de openbare telefoondienst
Beschrijving van de aangeboden openbare telefoondiensten, waarbij wordt aangegeven welke diensten onder de
aansluitvergoeding en het periodieke abonnementsgeld vallen (b.v. diensten via de telefonist, telefoongidsen, telefooninlichtingendiensten, selectieve nummerblokkering, gespecificeerde rekeningen, onderhoud, enz.).

2.2.

Standaardtarieven voor de toegang, alle soorten gebruiksmogelijkheden en het onderhoud, inclusief bijzonderheden over toegepaste standaardkortingen en bijzondere en gerichte tariefregelingen.

2.3.

Schadevergoedings-/terugbetalingsbeleid met inbegrip van bijzonderheden omtrent de aangeboden schadevergoedings- en terugbetalingsregelingen.

2.4.

Soorten onderhoudsservice met inbegrip van de faciliteiten en diensten van bijlage I.

2.5.

Algemene voorwaarden, met inbegrip van de minimumcontractduur voorzover van toepassing.

3.

Regelingen voor geschillenbeslechting, met inbegrip van door de onderneming opgestelde regelingen.

4.

Informatie over rechten ten aanzien van de universeledienstverlening, waaronder de in bijlage 1 genoemde faciliteiten en diensten.
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BIJLAGE III
PARAMETERS VOOR DE KWALITEIT VAN DE DIENST
Leveringstermijn en parameters, definities en meetmethoden voor de kwaliteit van de dienst zoals bedoeld in
de artikelen 11 en 22
Parameter (1)

Definitie

Meetmethode

wachttijd bij eerste aansluiting op het netwerk

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

storingspercentage per toegangslijn

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

storingshersteltijd

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

percentage mislukte oproepen (2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

benodigde tijd voor het ontvangen van de kiestoon (2)

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

wachttijden bij diensten via de telefonist

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

wachttijden bij telefooninlichtingendiensten

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

percentage functionerende openbare betaaltelefoons
die met munten en telefoonkaarten werken

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

klachten over onjuiste rekeningen

ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1

(1) De parameters moeten een analyse van de kwaliteit op regionaal niveau (d.w.z. ten minste op niveau 2 van de door Eurostat vastgestelde nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)) mogelijk maken.
(2) De lidstaten kunnen besluiten niet te eisen dat actuele informatie betreffende de prestaties voor deze twee parameters wordt bijgehouden, indien bewijzen beschikbaar zijn dat de prestaties op deze beide gebieden bevredigend zijn.
Aantekening: Versienummer van ETSI EG 201 769-1 is 1.1.1 (april 2000).
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BIJLAGE IV
BEREKENING VAN EVENTUELE NETTOKOSTEN VAN UNIVERSELEDIENSTVERPLICHTINGEN EN
INSTELLING VAN EEN REGELING VOOR KOSTENDEKKING OF GEZAMENLIJKE FINANCIERING
OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 12 EN 13
Deel A: Berekening van de nettokosten
Onder universeledienstverplichtingen worden de verplichtingen verstaan die een lidstaat een onderneming oplegt in verband met het aanbieden van een netwerk en dienst in een bepaald geografisch gebied, indien nodig inclusief gemiddelde
prijzen in dat geografische gebied voor het aanbieden van die dienst of het aanbieden van specifieke tariefopties voor
consumenten met lage inkomens of met bijzondere sociale behoeften.
De nationale regelgevende instanties onderzoeken alle middelen voor geschikte stimulansen om (al dan niet aangewezen) ondernemingen aan te zetten tot een kostenefficiënte vervulling van universeledienstverplichtingen. Bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat de nettokosten van universeledienstverplichtingen het verschil vormen tussen de nettokosten voor een aangewezen onderneming van het werken met universeledienstverplichtingen en het werken zonder
universeledienstverplichtingen. Dit geldt zowel voor een netwerk dat in een bepaalde lidstaat ten volle is ontwikkeld als
voor een netwerk dat nog in de ontwikkelings- en expansiefase is. Er dient gepaste aandacht te worden geschonken aan
de juiste raming van de kosten die een aangewezen onderneming zou hebben vermeden, indien er geen universeledienstverplichting zou zijn. Bij het berekenen van de nettokosten moeten de voordelen, met inbegrip van de immateriële voordelen, van de universele dienst voor de exploitant in aanmerking worden genomen.
De berekening wordt gebaseerd op de kosten die toe te schrijven zijn aan:
i)

elementen van de diensten die slechts met verlies of op voorwaarden die buiten de normale commerciële normen
vallen kunnen worden geleverd.
Deze categorie kan elementen van de dienst omvatten zoals de toegang tot alarmtelefoondiensten, aanbieding van
bepaalde openbare betaaltelefoons, verstrekking van bepaalde diensten of apparaten voor gehandicapten, enz.;

ii) specifieke eindgebruikers of groepen van eindgebruikers die, rekening houdend met de kosten van het aanbieden
van het gespecificeerde netwerk en de gespecificeerde dienst, het gegenereerde inkomen en geografische prijsgemiddelden die door de lidstaat zijn opgelegd, slechts met verlies of op voorwaarden die buiten de normale commerciële
normen vallen kunnen worden bediend.
Deze categorie omvat die eindgebruikers of groepen van eindgebruikers die zonder de verplichting tot het aanbieden van de universele dienst niet zouden worden bediend door een commerciële exploitant.
De nettokosten van specifieke aspecten van universeledienstverplichtingen worden afzonderlijk berekend, teneinde dubbeltelling van bepaalde directe of indirecte voordelen en kosten te vermijden. De totale nettokosten van universeledienstverplichtingen voor een onderneming worden berekend als de som van de nettokosten die uit de specifieke componenten van universeledienstverplichtingen voortvloeien, rekening houdend met alle immateriële voordelen. De bevoegdheid
voor het verifiëren van de nettokosten berust bij de nationale regelgevende instantie.
Deel B: Dekking van eventuele nettokosten van universeledienstverplichtingen
Ter dekking of financiering van de nettokosten van universeledienstverplichtingen dienen aangewezen ondernemingen
met universeledienstverplichtingen te worden vergoed voor de diensten die zij op niet-commerciële voorwaarden aanbieden. Omdat een dergelijke vergoeding gepaard gaat met overdrachten van financiële middelen, zorgen de lidstaten
ervoor dat deze overdrachten op een objectieve, transparante, niet-discriminerende en evenredige manier plaatsvinden.
Dit betekent dat de overdrachten leiden tot zo gering mogelijke verstoring van de concurrentieverhoudingen en de
gebruikersvraag.
Overeenkomstig artikel 13, lid 3, dient een gezamenlijke financieringsregeling op basis van een fonds een transparant
en neutraal middel voor het innen van de bijdragen te zijn, dat het gevaar vermijdt van dubbele belasting op zowel de
output als de input van ondernemingen.
De onafhankelijke instantie die het fonds beheert, is belast met het innen van de bijdragen van ondernemingen die worden geacht bij te moeten dragen aan de nettokosten van universeledienstverplichtingen in de lidstaat, en ziet toe op de
overdracht van de verschuldigde bedragen en/of administratieve betalingen aan de ondernemingen die recht hebben op
uitkeringen uit het fonds.
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BIJLAGE V
PROCEDURE VOOR HERZIENING VAN DE OMVANG VAN DE UNIVERSELE DIENST OVEREENKOMSTIG
ARTIKEL 15
Bij het onderzoek of tot herziening van de omvang van de universeledienstverplichtingen moet worden overgegaan,
neemt de Commissie de volgende factoren in overweging:
 sociale en marktontwikkelingen in verband met de door de consumenten gebruikte diensten;
 sociale en marktontwikkelingen in verband met de beschikbaarheid en keuze van diensten voor de consumenten;
 technologische ontwikkelingen in verband met de wijze waarop de diensten aan de consument worden aangeboden.
Bij het onderzoek of de omvang van de universeledienstverplichtingen moet worden gewijzigd dan wel opnieuw gedefinieerd, neemt de Commissie de volgende factoren in overweging:
 zijn specifieke diensten beschikbaar voor, en worden zij gebruikt door, een meerderheid van consumenten en leidt
het gebrek aan beschikbaarheid of het niet-gebruik ervan door een minderheid van consumenten tot sociale uitsluiting; en
 levert de beschikbaarheid en het gebruik van specifieke diensten een algemeen nettovoordeel op voor alle consumenten, zodat een optreden van de overheid gerechtvaardigd is in gevallen waarin de specifieke diensten niet op
normale commerciële voorwaarden aan het publiek worden aangeboden?
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BIJLAGE VI
INTEROPERABILITEIT VAN DIGITALE CONSUMENTENAPPARATUUR BEDOELD IN ARTIKEL 24
1. Het gemeenschappelijke coderingsalgoritme en ontvangst van vrije signalen
Alle voor de ontvangst van digitale televisiesignalen bestemde consumentenapparatuur die in de Gemeenschap
wordt verkocht of verhuurd of anderszins ter beschikking wordt gesteld en waarmee digitale televisiesignalen kunnen worden gedecodeerd, moet geschikt zijn om:
 het decoderen van dergelijke signalen mogelijk te maken overeenkomstig het gemeenschappelijke Europese
coderingsalgoritme zoals beheerd door een erkend Europees normalisatie-instituut, momenteel ETSI;
 signalen weer te geven die ongecodeerd zijn uitgezonden, met dien verstande dat, ingeval dergelijke apparatuur
wordt gehuurd, de huurder aan de desbetreffende huurovereenkomst voldoet.
2. Interoperabiliteit voor analoge en digitale televisietoestellen
Analoge televisietoestellen met een integraal scherm waarvan de zichtbare diagonaal groter is dan 42 cm, die in de
Gemeenschap worden verkocht of verhuurd, moeten zijn voorzien van ten minste één open interface contrastekker
zoals genormaliseerd door een erkend Europees normalisatie-instituut, b.v. als aangegeven in de norm CENELEC EN
50 049-1:1997, waarmee eenvoudige aansluiting van randapparatuur mogelijk is, vooral extra decoders en digitale
ontvangers.
Digitale televisietoestellen met een integraal scherm waarvan de zichtbare diagonaal groter is dan 30 cm, die in de
Gemeenschap worden verkocht of verhuurd, moeten zijn voorzien van ten minste één open interface contrastekker
(zoals genormaliseerd, of in overeenstemming met een norm die is vastgesteld, door een erkend Europees normalisatie-instituut of in overeenstemming met een door de industrie algemeen aanvaarde specificatie), b.v. de gemeenschappelijke interfaceconnector DVB, waarmee eenvoudige aansluiting van randapparatuur mogelijk is en die alle
elementen van een digitaal televisiesignaal doorlaat, met inbegrip van informatie betreffende interactieve en voorwaardelijk toegankelijke diensten.
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BIJLAGE VII
VOORWAARDEN VOOR HET IN ARTIKEL 18 BEDOELDE MINIMUMPAKKET VAN HUURLIJNEN
N.B.: Overeenkomstig de procedure van artikel 18 wordt het minimumpakket van huurlijnen onder de bij Richtlijn
92/44/EEG bepaalde voorwaarden aangeboden totdat de nationale regelgevende instantie vaststelt dat er op de
relevante markt voor de aanbieding van huurlijnen daadwerkelijk sprake is van mededinging.
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat bij de aanbieding van het in artikel 18 bedoelde minimumpakket
van huurlijnen de basisbeginselen van non-discriminatie, kostenoriëntatie en transparantie worden toegepast.

1.

Non-discriminatie
De nationale regelgevende instantie zorgt ervoor dat organisaties die zijn geïdentificeerd als organisaties met
aanmerkelijke marktmacht overeenkomstig artikel 18, lid 1, bij de aanbieding van de in artikel 18 bedoelde
huurlijnen het beginsel van non-discriminatie toepassen. De betrokken organisaties passen in gelijksoortige
omstandigheden gelijksoortige voorwaarden toe ten aanzien van organisaties die gelijksoortige diensten verrichten, en bieden huurlijnen aan anderen aan onder dezelfde voorwaarden en van dezelfde kwaliteit als de huurlijnen die zij voor hun eigen diensten of, in voorkomend geval, voor de diensten van hun dochterondernemingen
of partners aanbieden.

2.

Kostenoriëntatie
De nationale regelgevende instanties zorgen er in voorkomend geval voor dat tarieven voor de in artikel 18
bedoelde huurlijnen voldoen aan de basisbeginselen van kostenoriëntatie.
Daartoe zorgen de nationale regelgevende instanties ervoor dat ondernemingen die zijn geïdentificeerd als ondernemingen met aanmerkelijke marktmacht overeenkomstig artikel 18, lid 1, een passend kostentoerekeningssysteem formuleren en toepassen.
De nationale regelgevende instanties houden voldoende gedetailleerde informatie over het door die ondernemingen toegepaste kostentoerekeningssysteem beschikbaar. Zij leggen die informatie desgevraagd aan de Commissie
voor.

3.

Transparantie
De nationale regelgevende instanties zorgen ervoor dat de volgende informatie betreffende het in artikel 18
bedoelde minimumpakket van huurlijnen in een gemakkelijk toegankelijke vorm wordt gepubliceerd.

3.1.

De technische karakteristieken, daaronder begrepen zowel de fysische en elektrische karakteristieken als de gedetailleerde technische en prestatiespecificatie die van toepassing zijn op het netwerkaansluitpunt.

3.2.

De tarieven, daaronder begrepen de initiële aansluitkosten, de periodieke huursom en andere kosten. Wanneer
er gedifferentieerde tarieven bestaan, moet dat worden vermeld.
Indien een organisatie die is aangeduid als een organisatie met aanmerkelijke marktmacht overeenkomstig artikel
18, lid 1, het naar aanleiding van een bepaald verzoek onredelijk acht een huurlijn in het minimumpakket tegen
zijn gepubliceerde tarieven en leveringsvoorwaarden aan te bieden, mag deze organisatie in dat geval die voorwaarden slechts veranderen met instemming van de nationale regelgevende instantie.

3.3.

De leveringsvoorwaarden, daaronder begrepen ten minste de onderstaande elementen:
 informatie betreffende de procedure voor het bestellen;
 de standaardleveringstermijn, waaronder wordt verstaan de termijn, gerekend vanaf de dag waarop de
gebruiker daadwerkelijk een aanvraag voor een huurlijn heeft ingediend, waarbinnen 95 % van alle huurlijnen van een zelfde type ter beschikking van de klanten is gesteld.
Deze termijn wordt vastgesteld op basis van de werkelijke leveringstermijnen voor huurlijnen over een
recente tijdspanne van redelijke duur. Daarbij worden de gevallen waarbij gebruikers om een late leveringstermijn hebben verzocht, niet meegeteld;
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 de contractperiode, met inbegrip van de algemeen geldende contractperiode en de voor de gebruiker verplichte minimale contractperiode;
 de normale reparatietermijn, waaronder wordt verstaan de periode gerekend vanaf het moment dat een
defect aan de verantwoordelijke eenheid binnen de organisatie die is aangeduid als een organisatie met aanmerkelijke marktmacht overeenkomstig artikel 18, lid 1, wordt gemeld, tot het moment waarop 80 % van
alle huurlijnen van hetzelfde type is hersteld en daarvan in voorkomend geval mededeling is gedaan aan de
gebruikers. Wanneer reparaties van eenzelfde type huurlijn naar gelang van de kwaliteit worden verdeeld in
diverse klassen, worden de diverse, daarmee corresponderende normale reparatietermijnen bekendgemaakt;
 de diverse restitutieregelingen.
Bovendien kan een lidstaat, indien hij van mening is dat de bij het aanbieden van het minimumpakket van huurlijnen gerealiseerde prestatie niet voldoet aan de behoeften van de gebruikers, passende streefdoelen voor de
bovengenoemde leveringsvoorwaarden vaststellen.
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