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KOMMISJONSBESLUTNING

av 29. juli 2002

om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester(*)

(2002/627/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap og

ut fra følgende betraktninger:

1) Nye rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester er blitt fastsatt i samsvar med europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles 
rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester (rammedirektivet)(1), 2002/19/EF av 
7. mars 2002 om tilgang til og samtrafikk mellom 
elektroniske kommunikasjonsnett og tilhørende ressurser 
(tilgangsdirektivet)(2), 2002/20/EF av 7. mars 2002 om 
tillatelse for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 
(tillatelsesdirektivet)(3) og 2002/22/EF av 7. mars 2002 
om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i 
forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og 
-tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester)(4).

2) Det har i alle medlemsstater blitt opprettet nasjonale 
reguleringsmyndigheter som skal utføre de 
reguleringsoppgaver som er nevnt i de berørte direktivene, 
og disse myndighetene skal meldes til Kommisjonen i 
samsvar med artikkel 3 nr. 6 i rammedirektivet. I samsvar 
med rammedirektivet skal medlemsstatene garantere de 
nasjonale reguleringsmyndigheters uavhengighet ved 
å sørge for at de er rettslig atskilt fra og funksjonelt 
uavhengige av alle organisasjoner som tilbyr elektroniske 
kommunikasjonsnett, elektronisk kommunikasjonsutstyr 
eller elektroniske kommunikasjonstjenester. 
Medlemsstater som beholder eierskapet til eller kontrollen 
over foretak som tilbyr elektroniske kommunikasjonsnett 
og/eller -tjenester, skal også sørge for et faktisk strukturelt 
skille mellom reguleringsfunksjonen og virksomhet 
knyttet til eierskap eller ledelse av disse foretakene.

3) Det ansvar og de oppgaver som er tillagt de nasjonale 
reguleringsmyndighetene, varierer fra medlemsstat til 
medlemsstat, men de har alle minst én reguleringsmyndighet 
som har som oppgave å anvende reglene når de har blitt 
gjennomført i nasjonal lovgivning, særlig regler som 
gjelder løpende overvåking av markedet.

4) Det er av avgjørende betydning for at utviklingen av 
et indre marked for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester skal kunne lykkes, at de relevante reglene 
anvendes på en ensartet måte i alle medlemsstatene. I de 
nye rammereglene er det fastsatt mål og rammer for de 
nasjonale reguleringsmyndighetenes tiltak, samtidig som 
de får mulighet til å anvende reglene på en smidig måte 
på visse områder i lys av nasjonale forhold.

5) Det bør opprettes en gruppe av europeiske 
reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunika-
sjonsnett og -tjenester (heretter kalt gruppen) som 
kan tjene som mellomledd med hensyn til rådgivning 
og bistand til Kommisjonen på området elektronisk 
kommunikasjon.

6) Gruppen bør tjene som mellomledd mellom 
reguleringsmyndighetene og Kommisjonen på en slik 
måte at det bidrar til utviklingen av det indre marked. Den 
bør også muliggjøre et åpent samarbeid mellom nasjonale 
reguleringsmyndigheter og Kommisjonen for å sikre 
ensartet anvendelse av rammereglene for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester i alle medlemsstater.

7) Gruppen bør tjene som organ for overveielser, diskusjon 
og rådgivning for Kommisjonen på området elektronisk 
kommunikasjon, herunder i spørsmål knyttet til 
gjennomføring og revidering av rekommandasjonen om 
relevante produkt- og tjenestemarkeder og utarbeiding av 
beslutningen om tverrnasjonale markeder.

8) Det bør opprettholdes et nært samarbeid mellom gruppen 
og Kommunikasjonskomiteen nedsatt i henhold til 
rammedirektivet. Gruppens arbeid skal ikke overlappe 
komiteens arbeid.

9) Det bør sørges for samordning med 
Radiospektrumkomiteen nedsatt i henhold til 
europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 
7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 
i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedta
ket)(5), Gruppen for radiospektrumpolitikk nedsatt i 
henhold til kommisjonsbeslutning 2002/622/EF om 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 200 av 30.7.2002, s. 38, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 10/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) og 
protokoll 37, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 20 av 
22.4.2004, s. 13.

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33.
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7.
(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21.
(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. (5) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
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opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk(1) 
og Kontaktutvalget for fjernsyn uten grenser nedsatt 
i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv  
97/36/EF(2) om samordning av visse bestemmelser om 
utøvelse av fjernsynsvirksomhet, fastsatt ved lov eller 
forskrift i medlemsstatene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Formål

Det opprettes en rådgivende gruppe av uavhengige nasjonale 
reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester kalt Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter 
for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (heretter 
kalt gruppen).

Artikkel 2

Definisjon

I denne beslutning menes med «relevant nasjonal 
reguleringsmyndighet», den offentlige myndighet som er 
opprettet i hver medlemsstat for å overvåke den løpende 
fortolkning og anvendelse av bestemmelsene i direktivene om 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, som definert i 
rammedirektivet.

Artikkel 3

Mål

Gruppen skal gi råd til Kommisjonen og bistå den når 
det gjelder å befeste det indre marked for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester.

Gruppen skal tjene som mellomledd mellom nasjonale 
reguleringsmyndigheter og Kommisjonen på en slik måte 
at det bidrar til utviklingen av det indre marked og til 
en ensartet anvendelse av rammereglene for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester i alle medlemsstater.

Artikkel 4

Medlemskap

Gruppen skal være sammensatt av lederne av den enkelte 
berørte nasjonale reguleringsmyndighet i hver medlemsstat, 
eller deres representanter.

Kommisjonen skal være representert på et passende nivå og 
skal ivareta gruppens sekretariat.

Artikkel 5

Arbeidsordning

På eget initiativ eller på anmodning fra Kommisjonen skal 
gruppen gi råd til Kommisjonen og bistå den i ethvert spørsmål 
i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og -
tjenester.

Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer. 
Gruppens arbeid kan etter behov foregå i undergrupper og 
ekspertarbeidsgrupper.

Lederen skal innkalle til gruppens møter, etter avtale med 
Kommisjonen.

Gruppen fastsetter sin forretningsorden ved enighet, eller, 
dersom det ikke oppnås enighet, med to tredels flertall, idet 
hver medlemsstat har én stemme, og med forbehold for 
Kommisjonens godkjenning.

Kommisjonen skal være representert på alle gruppens møter 
og ha mulighet til å delta på alle møtene i undergruppene og 
ekspertarbeidsgruppene.

Sakkyndige fra EØS-statene og Den europeiske unions 
søkerstater kan delta i gruppen som observatører. Gruppen kan 
innby andre sakkyndige og observatører til å delta på møtene.

Artikkel 6

Samråd

Gruppen skal på et tidlig tidspunkt holde omfattende samråd 
med markedsdeltakere, forbrukere og sluttbrukere på en åpen 
måte som gir innsyn.

Artikkel 7

Fortrolighet

Uten at det berører bestemmelsene i traktatens artikkel 287, 
skal gruppens medlemmer, observatører og eventuelle andre 
personer, være forpliktet til ikke å gi videre opplysninger som 
de har fått kjennskap til gjennom arbeidet i gruppen, dens 
undergrupper eller ekspertarbeidsgrupper, når Kommisjonen 
underretter dem om at den uttalelsen det er anmodet om eller 
det spørsmål som behandles, er av fortrolig art. Kommisjonen 
kan i slike tilfeller beslutte at bare gruppens medlemmer kan 
delta på møtene.

Artikkel 8

Årsberetning

Gruppen skal framlegge for Kommisjonen en årsberetning om 
sin virksomhet. Kommisjonen skal oversende rapporten til 
Europaparlamentet og Rådet, eventuelt med sine merknader.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.(1) EFT L 198 av 27.7.2002, s. 49.

(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 60.
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Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 29. juli 2002.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen


