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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 16. desember 2009

um breytingu á ákvörðun 2002/622/EB um að koma á fót hópi til að marka stefnu 
varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar sendingar

(2009/978/ESB) (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið og sátt-
málanum um starfshætti Evrópusambandsins,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 676/2002/EB frá 
7. mars 2002 um lagaramma að því er varðar stefnu innan 
Evrópubandalagsins um fjarskiptatíðnirófið [áður tíðniróf 
fyrir þráðlausar sendingar] (ákvörðun um fjarskipta-
tíðnirófið) (1) er komið á lagaramma í Evrópu sambandinu 
í því skyni að tryggja samræmdar leiðir við stefnumótun 
og, eftir því sem við á, samhæfð skilyrði með tilliti til 
aðgengis og skilvirkrar notkunar á fjarskiptatíðnirófi 
en það er nauðsynlegt til að koma á innri markaði og 
fyrir starfsemi hans í málaflokkum Evrópusambandsins, 
s.s. í rafrænum fjarskiptum, flutningum og rannsóknum 
og þróun. Í þessari ákvörðun er minnt á heimild 
framkvæmdastjórnarinnar til að skipuleggja samráð 
þannig að tekið verði tillit til sjónarmiða aðildarríkja, 
stofnana Evrópusambandsins, iðnaðarins og allra 
notenda fjarskiptatíðnirófs, sem í hlut eiga, hvort sem 
um er að ræða viðskiptalegs eðlis eða ekki, sem og 
allra annarra hagmunaaðila um málefni á sviði tækni- 
og markaðsþróunar og þróunar á sviði reglusetningar, 
sem geti tengst notkun á fjarskiptatíðnirófi. Samkvæmt 
þessum ákvæðum samþykkti framkvæmdastjórnin þann 
26. júlí 2002 ákvörðun 2002/622/EB um að koma á fót 
hópi til að marka stefnu varðandi tíðniróf fyrir þráðlausar 
sendingar (2) (hér á eftir „hópurinn“).

2) Við endurskoðun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan 
reglu ramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu 
(rammatilskipun) (3), virtist nauðsynlegt að breyta 
ákvörðun 2002/622/EB til að laga verkefni hópsins að 
nýjum regluramma.

3) Breyta ber ákvörðun 2002/622/EB til samræmis við það.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 336, 18.12.2009, bls. 50. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 170/2012 frá  
28. september 2012 um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- 
og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið) við EES-samninginn, sjá EES-
viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 70, 13.12.2012, bls. 26. 

(1) Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 1.
(2) Stjtíð. EB L 198, 27.7.2002, bls. 49.
(3) Stjtíð. EB L 108, 24. 4. 2002, bls. 33.

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvörðun 2002/622/EB er breytt sem hér segir:

1.  Í stað 2. gr. komi eftirfarandi:

 „2. gr.

 Verkefni

 Hópurinn skal veita framkvæmdastjórninni aðstoð 
og ráðgjöf í málum sem tengjast stefnu varðandi 
fjarskiptatíðniróf, samræmdar leiðir við stefnumótun, 
undirbúning stefnuáætlana til margra ára varðandi 
fjarskiptatíðniróf og, eftir því sem við á, samræmd skilyrði 
fyrir aðgengi og skilvirkri notkun fjarskiptatíðnirófs sem 
nauðsynlegt er fyrir stofnun og starfsemi innri markaðarins.

 Enn fremur skal hópurinn aðstoða framkvæmdastjórnina 
við að leggja til sameiginleg stefnumarkmið við 
Evrópuþingið og ráðið, ef nauðsyn krefur til að tryggja 
skilvirka samræmingu hagsmuna Evrópusambandsins 
í alþjóðastofnunum sem fara með mál varðandi 
fjarskiptatíðniróf.“

2.  Í 4. gr. bætist annar undirliður við:

 „Að beiðni Evrópuþingsins og/eða ráðsins um álit 
framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða skýrslu um 
hóp til að marka stefnu varðandi fjarskiptatíðniróf að því 
er varðar rafræn fjarskipti, skal hópurinn samþykkja álitið 
eða skýrsluna, samkvæmt sömu reglum og í undirliðnum 
þar á undan. Framkvæmdastjórnin skal senda þessi álit og 
skýrslur til þeirra stofnana sem fara fram á það. Eftir því 
sem við á má formaður hópsins eða fulltrúi sem hópurinn 
tilnefnir koma skýrslu eða áliti munnlega á framfæri við 
Evrópuþingið og/eða ráðið.“
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2. gr.

Gildistaka.

Ákvörðun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Gjört í Brussel 16. desember 2009.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

 José Manuel BARROSO

____________


