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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 21. mai 2010 

om oppheving av beslutning 2002/627/EF om opprettelse av Gruppen av europeiske 

reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(2010/299/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte og  

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter fastsettelsen i 2002 av nye rammeregler for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester i samsvar 

med europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF av 

7. mars 2002 om felles rammeregler for elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester (rammedirektivet)(1), 

2002/19/EF av 7. mars 2002 om tilgang til og 

samtrafikk mellom elektroniske kommunikasjonsnett og 

tilhørende ressurser (tilgangsdirektivet)(2), 2002/20/EF 

av 7. mars 2002 om tillatelse for elektroniske kommuni-

kasjonsnett og -tjenester (tillatelsesdirektivet)(3) og 

2002/22/EF av 7. mars 2002 om leveringspliktige 

tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester 

(direktivet om leveringspliktige tjenester)(4), traff 

Kommisjonen beslutning 2002/627/EF(5) om 

opprettelse av en rådgivende gruppe bestående av de 

uavhengige nasjonale reguleringsmyndigheter for 

elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester, kalt 

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for 

elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester (ERG). 

2) ERG har bidratt positivt til en ensartet regulerings-

praksis ved å legge til rette for samarbeid mellom de 

nasjonale reguleringsmyndigheter og mellom dem og 

Kommisjonen og ved å være et mellomledd med hensyn 

til rådgivning og bistand til Kommisjonen på området 

elektronisk kommunikasjon. 

3) Rammereglene for elektronisk kommunikasjon fra 

2002 er blitt endret ved europaparlaments- og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 127 av 26.5.2010, 

s. 18, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 105/2015 av 

30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informa-

sjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 om lista nemnd I artikkel 

101, se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 42 av 

4.8.2016, s. 58. 

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

(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 7. 

(3) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 21. 

(4) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 51. 

(5) EFT L 200 av 30.7.2002, s. 38. 

rådsdirektiv 2009/140/EF(6) og europaparlaments-  

og rådsdirektiv 2009/136/EF(7) og supplert ved 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1211/2009 av 25. november 2009 om opprettelse  

av Sammenslutningen av europeiske regulerings-

myndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) 

og Kontoret(8). 

4) Ved forordning (EF) nr. 1211/2009 styrkes og 

anerkjennes den rolle som tidligere ble ivaretatt av ERG 

i de reviderte rammereglene gjennom opprettelsen av 

BEREC og dette organs økte deltakelse i utviklingen av 

regelverkspolitikken og mekanismene for å sikre 

ensartet anvendelse av regler på tvers av medlems-

statene. Særlig skal BEREC i henhold til nevnte 

forordning erstatte ERG og fungere som eneste forum 

for samarbeid mellom de nasjonale regulerings-

myndigheter og mellom dem og Kommisjonen ved 

utøvelsen av alle deler av deres ansvar i henhold til EUs 

rammeregler. 

5) Beslutning 2002/627/EF bør derfor oppheves – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Eneste artikkel 

Beslutning 2002/627/EF oppheves med virkning fra  

1. juni 2010. 

Utferdiget i Brussel, 21. mai 2010. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

  

(6) EUT L 337 av 18.12.2009, s. 37. 

(7)  EUT L 337 av 18.12.2009, s. 11. 

(8) EUT L 337 av 18.12.2009, s. 1. 
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