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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 3.2.2014

um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með hljóð- og 
myndmiðlunarþjónustu (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB(1) er komið á fót regluramma sem gildir um hljóð- og mynd-
miðlunarþjónustu innan Evrópusambandsins og þróun innri markaðar fyrir hljóð- og myndmiðlunarþjónustu.

2) Í 30. gr. tilskipunar 2010/13/ESB er sú krafa gerð á aðildarríki að gera viðeigandi ráðstafanir til að veita hvert
öðru og framkvæmdastjórninni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir beitingu þeirrar tilskipunar, einkum fyrir
milligöngu lögbærra, óháðra eftirlitsaðila sinna.

3) Til að ná árangursríkri þróun innri markaðar fyrir hljóð- og myndmiðlunarþjónustu einkum þegar litið er til aukinnar

tilskipunar 2010/13/ESB í öllum aðildarríkjum nauðsynleg. Til að ná þessu markmiði er mikilvægt að greiða fyrir
aukinni og reglulegri samvinnu á milli lögbærra óháðra eftirlitsaðila aðildarríkjanna og framkvæmdastjórnarinnar.

4) Hópurinn ætti að starfa sem aðili við ráðgjöf hjá framkvæmdastjórninni við framkvæmdaraðgerðir varðandi svið sem 
samræmd eru í tilskipun 2010/13/ESB. Með því að taka tillit til fullnustuvenja og raunhæfra vandamála sem upp koma 
við beitingu tilskipunar 2010/13/ESB og með því að greiða fyrir samræmingu og samvinnu á milli landsbundinna
eftirlitsaðila í aðildarríkjunum og á milli þessara aðila og framkvæmdastjórnarinnar væri einnig stuðlað að styrkingu
innri markaðar fyrir hljóð- og myndmiðlunarþjónustu.

5) Í löggjöf Sambandsins eru ákvæði um samstarfsnet til framkvæmdar lögum um að vernda efnahagslega hagsmuni
neytenda sem einnig tekur til mála er varða framkvæmd reglna um neytendavernd sem mælt er fyrir um í tilskipuninni 

og við á.

6) Hvert aðildarríki fer með eitt atkvæði. Fyrir þau aðildarríki þar sem enginn eftirlitsaðili er til á sviði hljóð- og
myndmiðlunarþjónustu á landsvísu en slíkir aðilar eru til á öðrum stigum er það eftirlitsaðila innan eins aðildarríkis
að ákveða sinn fulltrúa í hópnum.

og er skipuð fulltrúum lögbærra óháðra eftirlitsaðila aðildarríkjanna.

8) Mæla skal fyrir um reglur um hvernig aðilar hópsins veita upplýsingar.

9) Vinnsla persónuupplýsinga skal vera í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 45/2001 frá
18. desember 2000 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga, sem stofnanir og aðilar
Bandalagsins hafa unnið, og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga(2).

(*)  Þessi ESB-gerð hefur ekki verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 192/2014 
frá 25. september 2014 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) og bókun 37 við EES-
samninginn, með skrá sem kveðið er á um í 101. gr., .

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í 
aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu) Stjtíð. ESB L 95, 15.4.2010, bls. 1.

(2) Stjtíð. EB L 8, 12.1.2001, bls. 1.
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SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr.

Efni

Evrópskum hópi eftirlitsaðila með hljóð- og myndmiðlunarþjónustu, hér á eftir nefndur „hópurinn“ er hér með komið á fót 
sem ráðgjafarnefnd fyrir framkvæmdastjórnina. 

2. gr.

Verkefni

Verkefni hópsins skal vera:

um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu, í öllum aðildarríkjum,

b) að aðstoða og veita framkvæmdastjórninni ráðgjöf að því er varðar öll málefni sem tengjast hljóð- og myndmiðlunar-
þjónustu og eru á valdsviði framkvæmdastjórnarinnar. Ef hægt er að réttlæta það vegna ráðgjafar við framkvæmda-
stjórnina varðandi sérstök málefni er hópnum heimilt hafa samráð við markaðsaðila, neytendur og endanlega notendur
til að safna nauðsynlegum upplýsingum,

c) að miðla reynslu og góðum starfsvenjum að því er varðar beitingu á regluramma um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu,

d) að hafa samstarf og veita aðilum hópsins þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir beitingu á tilskipun 2010/13/ESB,
eins og kveðið er á um í 30. gr. tilskipunar 2010/13/ESB, einkum að því er varðar 2., 3. og 4. gr.

3. gr.

Samráð 

1. Framkvæmdastjórninni er heimilt að hafa samráð við hópinn um hvaðeina sem lýtur að hljóð- og myndmiðlunarþjónustu.

málefni.

4. gr.

 

1. Hópurinn skal skipaður landsbundnum, óháðum eftirlitsaðilum á sviði hljóð- og myndmiðlunarþjónustu. Forstöðu-
menn eða tilnefndir háttsettir fulltrúar landsbundinna eftirlitsaðila skulu vera fulltrúar hópsins sem hefur þá frumskyldu 
að hafa eftirlit með hljóð- og myndmiðlunarþjónustu eða þegar ekki er um neinn landsbundinn eftirlitsaðila að ræða skulu 
það vera aðrir fulltrúar sem valdir eru eftir starfsreglum þeirra. Fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar skal einnig taka þátt í 
fundum hópsins.

sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar og aðrar svipaðar einingar (hér á eftir nefnd „skráin“).

3. Söfnun, vinnsla og birting á persónuupplýsingum fer fram í samræmi við reglugerð (EB) nr. 45/2001.

5. gr.

 

1. Hópurinn kýs formann úr eigin röðum, með meirihluta sem nemur tveimur þriðju hlutum atkvæða.

2. Formaðurinn skal boða til funda hópsins fyrir milligöngu skrifstofunnar, í samráði við fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar.

3. Hópurinn skal setja sér starfsreglur, að fenginni tillögu frá þjónustudeildum framkvæmdastjórnarinnar, á grundvelli
staðlaðra starfsreglna sem framkvæmdastjórnin hefur samþykkt.(3) 

4. Í sérstökum tilvikum getur fulltrúi framkvæmdastjórnarinnar boðið utanaðkomandi sérfræðingum með sérþekkingu á 

(3) Sjá staðlaðar starfsreglur — IV. viðauki við skjal SEC(2010) 1360, lokaútgáfa.
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veitt einstaklingum, samtökum líkt og skilgreint er í 3. mgr. 8. reglu láréttu reglnanna um sérfræðingahópa og umsóknar-
löndum áheyrnarstöðu.

5. Í samráði við fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar getur hópurinn komið á undirhópum til að skoða sérstök álitaefni
í samræmi við þá starfsskilmála sem hópurinn skilgreinir. Slíkir undirhópar skulu leystir upp um leið og þeir ljúka þeim 
verkefnum sem umboð þeirra tekur til.

6. Aðilar í hópum, og fulltrúar þeirra, sem og sérfræðingar og áheyrnarfulltrúar sem hefur verið boðin þátttaka, skulu virða 
þagnarskyldu sem mælt er fyrir um í sáttmálunum og framkvæmdarreglum þeirra, sem og reglur framkvæmdastjórnarinnar 
um öryggi hvað varðar verndun trúnaðarupplýsinga ESB, sem mælt er fyrir um í viðaukanum við ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar 2001/844/EB, KSE, KBE(4). Virði þeir ekki þessar skuldbindingar getur framkvæmdastjórnin gripið til allra 
viðeigandi ráðstafana.

7. Fundir hópsins og undirhópa skulu haldnir í húsnæði framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin skal annast
skrifstofuþjónustu. Aðrir embættismenn framkvæmdastjórnarinnar, sem hafa áhuga á málsmeðferðinni, geta setið fundi 
hópsins og undirhópa hans.

8. Eftir því sem frekast er unnt skal hópurinn samþykkja álit, tilmæli eða skýrslur með almennu samkomulagi.

9. Framkvæmdastjórnin skal gera aðgengileg öll viðeigandi skjöl svo sem dagskrár, fundargerðir og framlagningar

Gera skal ráð fyrir undantekningum frá birtingu þegar slík birting myndi grafa undan verndun sem varða almanna- eða 
einkahagsmuni eins og skilgreint er í 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1049/2001(5).

6. gr.

Kostnaður vegna fundarhalda 

1. Þátttakendur í starfsemi hópsins skulu ekki þiggja laun fyrir þau störf sem þeir leysa af hendi.

2. Framkvæmdastjórnin skal endurgreiða ferða- og, eftir því sem við á, dvalarkostnað vegna útgjalda þátttakenda í
starfsemi hópsins í samræmi við gildandi ákvæði framkvæmdastjórnarinnar.

3. Þessi kostnaður skal endurgreiddur innan marka tiltækra fjárveitinga, sem úthlutað er samkvæmt árlegri málsmeðferð 
við úthlutun fjármagns.

Gjört í Brussel, 3.2.2014

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Neelie KROES

varaforseti

_________

(4) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar frá 29. nóvember 2001 um breytingu á innri starfsreglum (Stjtíð. EB L 317, 3.12.2001, bls. 1).
(5) Þessar undantekningar eiga að vernda almannaöryggi, hernaðarleg málefni, alþjóðasamskipti, fjármála-, peningamála- eða efnahagsstefnu og heillindi 

einstaklinga, viðskiptahagsmuni, dómsmál og lögfræðiráðgjöf, eftirlit/rannsóknir/úttektir og ákvarðanatökuferli stofnunarinnar.


