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                               ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                               2006/EES/30/16 

frá 29. júlí 2002 

um að koma á fót evrópskum hópi eftirlitsaðila með rafrænum fjarskiptanetum og –
þjónustu (*) 

(2002/627/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
 
með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) Settur hefur verið nýr reglurammi um rafræn 

fjarskiptanet og -þjónustu í samræmi við eftirfarandi 
tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins: tilskipun 
2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan 
regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu 
(rammatilskipun)  (1), tilskipun 2002/19/EB frá 
7. mars 2002 um aðgang að rafrænum fjarskiptanetum 
og samtengingu þeirra og tilheyrandi aðstöðu 
(tilskipun um aðgang) (2), tilskipun 2002/20/EB frá 
7. mars 2002 um heimild fyrir rafrænum fjarskipta-
netum og -þjónustu (heimildartilskipun) (3) og 
tilskipun 2002/22/EB frá 7. mars 2002 um alþjónustu 
og réttindi notenda að því er varðar rafræn 
fjarskiptanet og -þjónustu (tilskipun um 
alþjónustu) (4). 

 
2) Innlendu stjórnvaldi hefur verið komið á fót í öllum 

aðildarríkjunum til að hrinda í framkvæmd 
eftirlitsverkefnunum sem tilgreind eru í þessum 
tilskipunum og ber að tilkynna framkvæmdastjórninni 
um í samræmi við 6. mgr. 3. gr. í rammatilskipuninni. 
Í samræmi við rammatilskipunina skulu aðildarríkin 
ábyrgjast sjálfstæði innlends stjórnvalds með því að 
tryggja lagalegan aðskilnað þess frá öllum 
fyrirtækjum, sem bjóða fram fjarskiptanet, -búnað eða 
-þjónustu, og að það starfi óháð þeim. Aðildarríki, 
sem viðhalda eignarhaldi eða yfirráðum yfir 
fyrirtækjum sem bjóða fram rafræn fjarskiptanet 
og/eða -þjónustu, skulu einnig tryggja að 
eftirlitsstarfsemin sé algerlega aðskilin frá starfsemi 
sem tengist eignarhaldi eða yfirráðum. 

 
3) Skyldur og verkefni innlendra stjórnvalda eru 

mismunandi eftir aðildarríkjum, en í öllum ríkjunum 
er a.m.k. eitt innlent stjórnvald sem falið er að beita 
reglunum þegar þær hafa verið teknar upp í landslög, 
einkum reglum sem varða daglegt eftirlit með 
markaðnum. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 200, 30.7.2002, bls. 38. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 10/2004 frá  
6. febrúar 2004 um breytingu á XI. viðauka (Fjarskiptaþjónusta) og 
bókun 37 við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 20, 22.4.2004, bls. 13. 

(1) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33. 
(2) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 7. 
(3) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 21. 
(4) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 51. 

4) Nauðsynlegt er að viðkomandi reglum sé beitt með 
samræmdum hætti í öllum aðildarríkjum og skiptir 
það sköpum í þróun innri markaðarins að rafræn 
fjarskiptanet og -þjónusta þeirra gangi snurðulaust. Í 
nýja reglurammanum eru tilgreind markmiðin sem 
stefnt er að og rammi fyrir aðgerðir innlends 
stjórnvalds en jafnframt veitt svigrúm á tilteknum 
sviðum til að beita reglunum í ljósi innlendra 
aðstæðna. 

 
5) Koma skal á fót evrópskum hópi til eftirlits með 

rafrænum fjarskiptanetum og -þjónustu (hér á eftir 
nefndur hópurinn) sem verður sameiginlegur 
vettvangur og framkvæmdastjórninni til ráðgjafar og 
aðstoðar á sviði rafrænna fjarskipta. 

 
6) Hópnum er ætlað að vera sameiginlegur vettvangur 

innlendra stjórnvalda og framkvæmdastjórnarinnar og 
stuðla þannig að þróun innri markaðarins. Hann skal 
einnig stuðla að gagnsæi í samvinnu innlendra 
stjórnvalda og framkvæmdastjórnarinnar og tryggja 
þannig samræmda beitingu reglurammans um rafræn 
fjarskipti og þjónustu í öllum aðildarríkjunum. 

 
7) Hópnum er ætlað að vera vettvangur íhugunar, 

umræðna og ráðgjafar fyrir framkvæmdastjórnina á 
sviði rafrænna fjarskipta, þ.m.t. málefna sem tengjast 
tilmælum um viðkomandi vöru- og þjónustumarkaði 
og við samningu ákvörðunarinnar um millilanda-
markaði. 

 
8) Náin samvinna skal vera á milli hópsins og 

fjarskiptanefndarinnar sem komið var á fót með 
rammatilskipuninni. Starf hópsins skal ekki hafa áhrif 
á starf nefndarinnar. 

 
9) Tryggja skal samræmi við vinnu innan nefndarinnar 

um tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar, sem komið var 
á fót með ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins 
nr. 676/2002/EB frá 7. mars 2002 um regluramma um 
stefnu Evrópubandalagsins um tíðniróf fyrir 
þráðlausar sendingar (ákvörðun um tíðniróf fyrir 
þráðlausar sendingar) (5), hópsins til að marka stefnu 
um tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar sem komið var 
á fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2002/622/EB frá 26. júlí 2002 um að koma á fót hópi 
til að marka stefnu varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar

________________  

(5)   Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 1. 
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sendingar (1) svo og tengslanefndarinnar um sjónvarp 
án landamæra sem stofnuð var samkvæmt tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB (2) um 
samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmæla í aðildarríkjunum um sjónvarps-
rekstur. 

ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 

1. gr. 

Viðfangsefni 

Ráðgjafarhópi sjálfstæðra, innlendra stjórnvalda um rafræn 
fjarskiptanet og –þjónustu, sem kallast evrópskur hópur 
eftirlitsaðila fyrir rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (hér á 
eftir nefndur hópurinn), er hér með komið á fót. 

2. gr. 

Skilgreining 

Í þessari ákvörðun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: „viðkomandi innlent stjórnvald“: opinbert yfirvald 
sem komið er á fót í hverju aðildarríki til að hafa umsjón 
með daglegri túlkun og beitingu ákvæða er varða rafræn 
fjarskiptanet og -þjónustu eins og skilgreint er í ramma-
tilskipuninni. 

3. gr. 

Markmið 

Hlutverk hópsins er að veita framkvæmdastjórninni aðstoð 
og ráðgjöf við að styrkja innri markaðinn fyrir rafræn 
fjarskiptanet og -þjónustu. 

Hópurinn skal vera sameiginlegur vettvangur innlends 
stjórnvalds og framkvæmdastjórnarinnar og stuðla þannig 
að þróun innri markaðarins og samræmdri beitingu 
reglurammans um rafræn fjarskipti og -þjónustu í öllum 
aðildarríkjunum. 

4. gr. 

Aðild 

Hópurinn skal skipaður forstöðumönnum viðkomandi 
innlends stjórnvalds í hverju aðildarríki eða fulltrúum 
þeirra. 

Framkvæmdastjórnin skal eiga fulltrúa á viðeigandi 
stjórnsýslustigi og leggja hópnum til skrifstofuaðstöðu. 

5. gr. 

Starfsfyrirkomulag 

Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar eða að eigin 
frumkvæði skal hópurinn veita framkvæmdastjórninni 
aðstoð og ráðgjöf í öllum málum sem tengjast rafrænum 
fjarskiptanetum og -þjónustu. 

________________  

(1)   Stjtíð. EB L 198, 27.7.2002, bls. 49. 
(2)   Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 60. 

Hópurinn kýs formann úr sínum röðum. Heimilt er að 
skipuleggja starf hópsins þannig að það fari fram í 
undirhópum og starfshópum sérfræðinga eftir því sem við á. 
 
Formaðurinn boðar til funda hópsins í samráði við 
framkvæmdastjórnina. 
 
Hópurinn setur sér starfsreglur með samhljóða samþykki 
eða, ef samhljóða samþykki fæst ekki, með tveimur þriðju 
hluta atkvæða meirihluta, þar sem hvert aðildarríki hefur 
eitt atkvæði, með fyrirvara um samþykki framkvæmda-
stjórnarinnar. 
 
Framkvæmdastjórnin skal eiga fulltrúa á öllum fundum 
hópsins og er heimilt að eiga fulltrúa á öllum fundum 
undirhópa og starfshópa sérfræðinga. 
 
Sérfræðingum frá EES-löndum og þeim löndum sem sótt 
hafa um aðild að Evrópusambandinu er heimilt að taka þátt 
í hópnum sem áheyrnarfulltrúar. Hópnum er heimilt að 
bjóða öðrum sérfræðingum og áheyrnarfulltrúum að sitja 
fundi hópsins. 
 

6. gr. 
 

Samráð 
 
Hópurinn skal frá upphafi hafa víðtækt samráð við 
markaðsaðila, neytendur og endanlega notendur á opinn og 
gagnsæjan hátt. 
 

7. gr. 
 

Trúnaðarkvöð 
 
Ef framkvæmdastjórnin tilkynnir meðlimum hópsins að 
leynd hvíli yfir ráðgjöf sem óskað er eftir eða spurningu 
sem borin er upp er þeim, sem og áheyrnarfulltrúum og 
öllum öðrum skylt að láta ekkert uppi um það sem þeir hafa 
fengið vitneskju um í gegnum starf hópsins, undirhópa hans 
eða sérfræðingahópa, sbr. þó 287. gr. sáttmálans. Í slíkum 
tilvikum er framkvæmdastjórninni heimilt að ákveða að 
einungis meðlimir hópsins megi sitja fundinn. 
 

8. gr. 
 

Ársskýrsla 
 
Hópurinn skal árlega skila skýrslu um starfsemi sína til 
framkvæmdastjórnarinnar. Framkvæmdastjórnin sendir 
skýrsluna til Evrópuþingsins og ráðsins ásamt 
athugasemdum, eftir því sem við á. 
 

9. gr. 
 

Gildistaka 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi á þeim degi sem hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
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Hópurinn skal hefja störf sama dag og ákvörðun þessi öðlast gildi.. 
 
Gjört í Brussel 29. júlí 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 


