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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 16. desember 2009 

om endring av beslutning 2002/622/EF om opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk 

(2009/978/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 

traktaten om Den europeiske unions virkemåte og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 

7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk 

i Det europeiske fellesskap (radiospektrumvedtaket)(1) 

ble det fastsatt rammeregler for Den europeiske unions 

radiospektrumpolitikk, for å sikre samordning av 

politikken og eventuelt harmonisere de vilkår for tilgang 

til og effektiv bruk av radiospektrum som er nødvendig 

for at det indre marked skal kunne opprettes og virke på 

områder av Den europeiske unions politikk som 

elektronisk kommunikasjon, transport og forskning og 

utvikling. I henhold til vedtaket kan Kommisjonen 

holde samråd for å ta hensyn til synspunktene til 

medlemsstater, Den europeiske unions institusjoner, 

næringslivet og alle berørte radiospektrumbrukere, både 

kommersielle og ikke-kommersielle, samt andre berørte 

parter, på utviklingen av teknologi, marked og regler 

som kan ha betydning for bruken av radiospektrum. I 

henhold til disse bestemmelsene traff Kommisjonen 26. 

juli 2002 beslutning 2002/622/EF om opprettelse av en 

gruppe for radiospektrumpolitikk(2) (heretter kalt 

«gruppen»). 

2) Ved revisjon av europaparlaments- og rådsdirektiv 

2002/21/EF av 7. mars 2002 om felles rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(rammedirektivet)(3) har det vist seg nødvendig å endre 

beslutning 2002/622/EF slik at gruppens oppgaver er 

tilpasset de nye rammereglene. 

3) Beslutning 2002/622/EF bør derfor endres — 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 

50, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 170/2012 av 28. 

september 2012 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 70 av 13.12.2012, s. 26. 

(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1. 

(2) EFT L 198 av 27.7.2002, s. 49. 

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 33. 

TRUFFET DENNE BESLUTNIpNG: 

Artikkel 1 

I beslutning 2002/622/EF gjøres følgende endringer: 

1.  Artikkel 2 skal lyde: 

 «Artikkel 2 

 Oppgaver 

 Gruppen skal bistå Kommisjonen og gi den råd i 

radiospektrumpolitiske spørsmål, om samordning av 

politikken, i planleggingen av flerårige programmer for 

radiospektrumpolitikk og eventuelt om harmoniserte vilkår 

for tilgang til og effektiv bruk av radiospektrum, som er 

nødvendig for at det indre marked skal kunne opprettes og 

virke. 

 Gruppen skal videre bistå Kommisjonen med å legge fram 

forslag til felles politiske mål for Europaparlamentet og 

Rådet når det er nødvendig for å sikre en effektiv 

samordning av EUs interesser i internasjonale 

organisasjoner med ansvar for radiospektrumspørsmål.» 

2.  I artikkel 4 skal nytt annet ledd lyde: 

 «Dersom Europaparlamentet og/eller Rådet anmoder 

Europakommisjonen om en uttalelse eller rapport fra 

gruppen i saker som gjelder radiospektrumpolitikken 

innenfor elektronisk kommunikasjon, skal gruppen i 

samsvar med reglene i foregående ledd avgi en slik uttalelse 

eller rapport. Disse uttalelsene og rapportene skal sendes av 

Kommisjonen til den institusjon som anmoder om det. Når 

det er hensiktsmessig, kan uttalelsene og rapportene 

presenteres for Europaparlamentet og/eller Rådet i form av 

en muntlig redegjørelse gitt av gruppens leder eller et 

medlem utpekt av gruppen.» 
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Artikkel 2 

Ikrafttredelse 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2009. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

 __________  




