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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 10. august 2010 

om opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester 

(2010/C 217/07)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF av 

15. desember 1997 om felles regler for utviklingen av et 

indre marked for posttjenester i Fellesskapet og 

forbedring av tjenestenes kvalitet fastsetter rammeregler 

for vilkårene for levering av posttjenester i Den 

europeiske union og opprettelsen av det indre markedet 

for posttjenester. 

2) I henhold til direktiv 97/67/EF skal medlemsstatene 

utpeke én eller flere nasjonale reguleringsmyndigheter for 

postsektoren som skal utføre reguleringsoppgavene 

fastsatt i det nevnte direktivet. Disse nasjonale 

reguleringsmyndighetene bør være rettslig atskilt fra og 

driftsmessig uavhengige av postoperatørene i 

medlemsstatene. Medlemsstater som beholder eierskapet 

til eller kontrollen over tilbydere av posttjenester, skal 

også sørge for et faktisk strukturelt skille mellom 

reguleringsfunksjonene og virksomhet knyttet til eierskap 

eller ledelse. 

3) De nasjonale reguleringsmyndighetenes ansvarsområder 

og oppgaver varierer vesentlig fra én medlemsstat til en 

annen. 

4) I direktiv 97/67/EF gis det på visse områder mulighet til 

å ta hensyn til nasjonale forhold ved anvendelsen av de 

felles reglene. For at utviklingen av et indre marked for 

posttjenester skal kunne lykkes, er det av avgjørende 

betydning at de relevante reglene anvendes på en 

ensartet måte i alle medlemsstater. 

5) Det er derfor nødvendig å opprette en gruppe bestående 

av de nasjonale reguleringsmyndighetene på området 

posttjenester og å definere dens oppgaver og 

sammensetning. 

6) Gruppen bør fungere som et organ som utreder, drøfter  

og gir Kommisjonen råd på området posttjenester. Den  

bør lette samråd, samordning og samarbeid mellom de 

uavhengige nasjonale reguleringsmyndighetene i 

medlemsstatene, og mellom disse myndighetene og 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT C 217 av 11.8.2010, s. 7, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 136/2020 av 

25. september 2020 om endring av EØS-avtalens vedlegg XI 

(Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og infor-

masjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 om listen omhandlet i 

artikkel 101, ennå ikke kunngjort. 

Kommisjonen, med sikte på å konsolidere det indre 

markedet for posttjenester og sikre ensartet anvendelse av 

direktiv 97/67/EF i alle medlemsstater. 

7) Det bør fastsettes regler for gruppemedlemmenes 

videreformidling av opplysninger, uten at det berører 

Kommisjonens sikkerhetsregler fastsatt i vedlegget til 

kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom(1). 

8) Personopplysninger om gruppens medlemmer bør 

behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsfor-

ordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om 

personvern i forbindelse med behandling av person-

opplysninger i Fellesskapets institusjoner og organer og 

om fri utveksling av slike opplysninger(2). 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for post-

tjenester (heretter kalt «gruppen») opprettes. 

Artikkel 2 

Oppgaver 

Gruppens oppgaver skal være å 

a) gi råd til og bistå Kommisjonen når det gjelder å 

konsolidere det indre markedet for posttjenester, 

b) gi råd til og bistå Kommisjonen i alle spørsmål om 

posttjenester som hører inn under dens myndighet, 

c) gi råd til og bistå Kommisjonen med hensyn til utviklingen 

av det indre markedet for posttjenester og den ensartede 

anvendelsen av rammereglene for posttjenester i alle 

medlemsstater, 

d) på et tidlig tidspunkt holde omfattende samråd om sitt 

ekspertarbeid med markedsdeltakere, forbrukere og 

sluttbrukere på en åpen og oversiktlig måte, etter avtale 

med Kommisjonen.  

  

(1) EFT L 317 av 3.12.2001, s. 1. 

(2) EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1. 
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Artikkel 3 

Medlemmer 

1. Gruppen skal bestå av de nasjonale regulerings-

myndighetene på området posttjenester. Disse myndighetene 

skal representeres av lederne av eller, i unntakstilfeller, andre 

representanter for disse myndighetene, som oppført i vedlegget. 

Hver medlemstat skal ha ett medlem. 

2. Navnene på de nasjonale myndighetene skal offent-

liggjøres i Kommisjonens register over ekspertgrupper. 

Artikkel 4 

Arbeidsmåte 

1. Gruppen skal velge en leder blant sine medlemmer. 

Lederen skal innkalle til gruppens møter, etter avtale med 

Kommisjonen. 

2. Etter avtale med instansene i Kommisjonen kan det 

nedsettes undergrupper som skal undersøke særlige emner på 

grunnlag av et mandat fastsatt av gruppen. 

3. De uavhengige nasjonale reguleringsmyndighetene for 

postsektoren fra stater i Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS) som ikke er medlemsstater, og fra 

søkerstater til Den europeiske union skal ha observatørstatus og 

være representert på et passende nivå. Gruppen kan etter avtale 

med Kommisjonens representant og ved behov også invitere 

andre eksperter og observatører til å delta i møtene. 

4. Medlemmene i ekspertgruppen og deres representanter 

samt inviterte eksperter og observatører skal overholde 

taushetsplikten fastsatt i traktatene og deres gjennom-

føringsregler, i tillegg til Kommisjonens sikkerhetsregler for vern 

av graderte EU-opplysninger, som er fastsatt i vedlegget til 

kommisjonsbeslutning 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Dersom de 

ikke oppfyller disse forpliktelsene, kan Kommisjonen treffe alle 

hensiktsmessige tiltak. 

5. Gruppen og dens undergrupper skal normalt avholde sine 

møter i Kommisjonens lokaler i samsvar med de framgangs-

måtene og den tidsplanen som den har fastsatt. Kommisjonen 

skal ivareta sekretariatsfunksjoner. Andre tjenestemenn i 

Kommisjonen som har interesse av drøftingene, kan delta på 

møter i gruppen og undergruppene. 

6. Gruppen fastsetter sin forretningsorden på grunnlag av 

Kommisjonens standardiserte forretningsorden(1). 

Artikkel 5 

Møteutgifter 

1. Kommisjonen skal refundere reiseutgifter og eventuelt 

oppholdsutgifter for medlemmer, eksperter og observatører i 

forbindelse med gruppens virksomhet, i samsvar med 

Kommisjonens regler for godtgjøring til eksterne eksperter. 

2. Medlemmene, ekspertene og observatørene skal ikke 

lønnes for sine tjenester. 

3. Møteutgifter skal refunderes innenfor rammen av det 

årlige budsjettet som gruppen får tildelt av det ansvarlige 

kontoret i Kommisjonen. 

Artikkel 6 

Årsrapport 

Gruppen skal framlegge for Kommisjonen en årsrapport om sin 

virksomhet. 

Artikkel 7 

Anvendelse 

1. Denne beslutningen trer i kraft den dagen den kunngjøres 

i Den europeiske unions tidende. 

2. Gruppen skal begynne sitt arbeid på ikrafttredelsesdatoen 

for denne beslutningen. 

Utferdiget i Brussel 10. august 2010. 

For Kommisjonen 

José Manuel BARROSO 

President 

  

(1) Se standardisert forretningsorden i vedlegg III til dokument 

SEC(2005) 1004. 
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VEDLEGG 

Liste over medlemmer i Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester 

Stat Nasjonal reguleringsmyndighet 

Belgique/België Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT)/Belgisch Instituut voor 

postdiensten en telecommunicatie (BIPT) 

България/Bulgaria Комисия за регулиране на съобщенията (КРС)/Communications Regulation Commission 

(CRC) 

Česká republika Český telekomunikační úřad (ČTÚ) 

Danmark Færdselsstyrelsen (FSTYR) 

Deutschland Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) 

Eesti Sideamet (SIDEAMET) 

Ελλάδα/Elláda Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Hellenic/Telecommunications and Post 

Commission (EETT) 

España Commissión Nacional del Sector Postal (CNSP) 

France Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) 

Ireland Commission for Communications Regulation (ComReg) 

Κύπρος/Kypros Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)/ 

Office of the Commissioner of Electronic Communications and Postal Regulation (OCECPR) 

Italia Independent National Regulatory Authority to be established according to Article 37(2)(h) of the 

Legge 4 giugno 2010, n. 96, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee — Legge comunitaria 2009, (GU n. 146 del 

25.6.2010 — Suppl. Ordinario n. 138). 

Latvija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 

Lietuva Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) 

Luxembourg Institut luxembourgeois de régulation (ILR) 

Magyarország Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) 

Malta L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni/Malta Communications Authority (MCA) 

Nederland Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) 

Österreich Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) 

Polska Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) 

Portugal Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) 

România Autoritatea Naționala pentru Administrare si Reglementare in Comunicații (ANCOM) 

Slovenija Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK) 

Slovensko Poštový regulačný úrad (PRU) 

Suomi/Finland Viestintävirasto/Kommunikationsverket (FICORA) 

Sverige Post- och telestyrelsen (PTS) 

United Kingdom Postal Services Commission (Postcomm) 

 


