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KOMMISJONSBESLUTNING
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2006/EØS/30/15

av 26. juli 2002
om opprettelse av en gruppe for radiospektrumpolitikk(*)
(2002/622/EF)
KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

4)

Gruppen bør bidra til utviklingen av en
radiospektrumpolitikk i Fellesskapet som tar hensyn til
ikke bare tekniske parametrer, men også økonomiske,
politiske, kulturelle, strategiske, helsemessige og sosiale
faktorer, samt radiospektrumbrukernes ulike og eventuelt
motstridende behov, med henblikk på å sikre at det
foretas en rettferdig og rimelig avveining som sikrer
likebehandling.

5)

Gruppen bør bestå av tjenestemenn på høyt nivå fra
medlemsstatene og en høytstående representant for
Kommisjonen. Gruppen kan også omfatte observatører,
og bør etter behov kunne innby andre personer til
å delta på møtene, herunder representanter for
reguleringsmyndigheter, konkurransemyndigheter,
markedsdeltakere samt bruker- og forbrukergrupper.
Gruppen bør derfor gi mulighet for et samarbeid mellom
medlemsstatene og Kommisjonen på en slik måte at det
bidrar til utviklingen av det indre marked.

6)

På bakgrunn av gruppens viktige rolle i behandlingen
av spørsmål knyttet til radiospektrumpolitikk innenfor
rammen av alle relevante områder av fellesskapspolitikken,
bør det være nære arbeidsforbindelser mellom gruppen
og særskilte grupper eller komiteer som er nedsatt for
å gjennomføre Fellesskapets politikk innenfor ulike
sektorer, bl.a. transport, det indre marked for radioutstyr,
det audiovisuelle området, romfart og kommunikasjon.

7)

I henhold til radiospektrumvedtaket er det nedsatt en
radiospektrumkomité som skal bistå Kommisjonen ved
utarbeidingen av bindende gjennomføringstiltak med
hensyn til harmoniserte vilkår for tilgang til og effektiv
bruk av radiospektrum. Gruppens arbeid skal ikke
overlappe komiteens arbeid.

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap og

ut fra følgende betraktninger:

1)

2)

3)

I europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av
7. mars 2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk
i Det europeiske fellesskap( 1) (heretter kalt
radiospektrumvedtaket) ble det fastsatt en politisk og
rettslig ramme i Fellesskapet for 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
fellesskapspolitikken som elektronisk kommunikasjon,
transport og forskning og utvikling.

I henhold til radiospektrumvedtaket kan Kommisjonen
holde samråd for å ta hensyn til synspunktene til
medlemsstater, fellesskapsorganer, 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.

En
rådgivende
gruppe
kalt
gruppen
for
radiospektrumpolitikk (heretter kalt gruppen) bør
opprettes. Gruppen bør bistå Kommisjonen og gi
den råd i radiospektrumpolitiske spørsmål som f.eks.
tilgang til radiospektrum, harmonisering og tildeling
av radiospektrum, tilgang til opplysninger om tildeling
av, tilgang til og bruk av radiospektrum, metoder for
tildeling av rett til bruk av spektrum, omfordeling
av spektrum, brukeres forflytning til andre frekvenser,
prisfastsettelse og effektiv bruk av radiospektrum samt
vern av folkehelsen.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 5.6.2003, s. 37, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 9/2004 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. 12.
(1) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.

8.6.2006

8)

9)
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For å sikre nyttige diskusjoner bør hver av gruppens
nasjonale delegasjoner ha et velfundert og samordnet
nasjonalt syn på all politikk som påvirker bruken av
radiospektrum i medlemsstaten, ikke bare med hensyn
til det indre marked, men også med hensyn til offentlig
orden, offentlig sikkerhet, sivil beredskap og forsvar,
ettersom bruk av radiospektrum på disse områdene kan
påvirke organiseringen av radiospektrum som helhet. I
dag har ulike statlige myndigheter ansvar for ulike deler
av radiospektrum.
Gruppen bør holde omfattende samråd om framtidig
utvikling innenfor teknologi, marked og regler med
hensyn til bruk av radiospektrum, med alle berørte
radiospektrumbrukere, både kommersielle og ikkekommersielle, samt med andre berørte parter.

10) Bruken av radiospektrum kjenner ingen grenser, og
med tanke på nye medlemsstaters snarlige tiltredelse til
Unionen, bør disse statene og stater som er medlemmer
av Det europeiske økonomiske samarbeidsområde kunne
delta i gruppen.
11) CEPT (Den europeiske post- og telekonferanse, som
omfatter 44 europeiske stater) bør inviteres til gruppens
arbeid som observatør med tanke på de virkningene gruppens
virksomhet har på radiospektrum på felleseuropeisk plan
og i betraktning av den tekniske fagkunnskap som CEPT
og dens tilknyttede organer har innenfor forvaltning av
radiospektrum. Det er også hensiktsmessig å utnytte slik
fagkunnskap på grunnlag av mandater som vil bli gitt i
henhold til radiospektrumvedtaket med sikte på å utvikle
tekniske gjennomføringstiltak på områdene tildeling av
radiospektrum og tilgang til opplysninger. Med tanke på
den betydning europeisk standardisering har for utvikling
av utstyr som anvender radiospektrum, er det også viktig
å tilknytte Det europeiske standardiseringsinstitutt for
telekommunikasjoner (ETSI) som observatør —

Nr. 30/225

Artikkel 3
Medlemskap
Gruppen skal bestå av én sakkyndig embetsmann på høyt
nivå fra hver medlemsstat og en høytstående representant for
Kommisjonen.
Kommisjonen skal ivareta gruppens sekretariat.

Artikkel 4
Arbeidsordning
På anmodning fra Kommisjonen eller på eget initiativ skal
gruppen ved enighet vedta uttalelser rettet til Kommisjonen,
eller dersom det ikke er mulig, med simpelt flertall, idet
hvert medlem har én stemme, med unntak av Kommisjonens
representant, som ikke skal avgi stemme. Avvikende uttalelser
skal vedlegges de vedtatte uttalelser. Observatører kan delta i
drøftingene, men skal ikke avgi stemme.
Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer.
Kommisjonen kan eventuelt tilrettelegge gruppens arbeid i
undergrupper og ekspertarbeidsgrupper.
Kommisjonen skal gjennom sekretariatet innkalle til gruppens
møter, etter avtale med lederen. Gruppen fastsetter sin
forretningsorden etter forslag fra Kommisjonen, enten ved
enighet, eller dersom det ikke er mulig, med to tredels flertall,
idet hver medlemsstat har én stemme, og med forbehold for
Kommisjonens godkjenning.
Gruppen kan innby observatører, herunder fra EØS-statene og
Den europeiske unions søkerstater samt fra Europaparlamentet,
CEPT og ETSI, til å delta på møtene, og gruppen kan rådspørre
sakkyndige og berørte parter.
Artikkel 5

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

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

Formål
Det opprettes en rådgivende gruppe for radiospektrumpolitikk
kalt gruppen for radiospektrumpolitikk (heretter kalt
gruppen).

Artikkel 2
Mål
Gruppen skal bistå Kommisjonen og gi den råd i
radiospektrumpolitiske spørsmål, om samordning av politikken
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.

Artikkel 6
Fortrolighet
Uten at det berører bestemmelsene i traktatens artikkel 287,
skal gruppens medlemmer, observatører og eventuelle andre
personer som deltar på møtene, 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.
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Artikkel 7
Ikrafttredelse
Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.
Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen for denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 26. juli 2002.
For Kommisjonen
Erkki LIIKANEN
Medlem av Kommisjonen
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