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Oversikt over Nkoms deltakelse i EU/EØS-organer
Konkurranse
• Communications Committee (COCOM)
o Komitologikomité, møter arrangeres tre til fire ganger per år. Norge som
EFTA-land deltar som observatør ved Samferdselsdepartementet og Nkom.
COCOM er et rådgivende organ for Kommisjonen på området for elektronisk
kommunikasjon

• Postal Directive Committee (PDC)
o Komitologikomité, møter arrangeres en til to ganger per år. Norge deltar som
observatør ved Samferdselsdepartementet og Nkom. PDC er et rådgivende
organ for Kommisjonen på området for regelverksutvikling av det indre
marked for posttjenester i EU

• Electronic Communications, Audiovisual Services and Information
Society (ECASIS)
o EFTA-landene møtes tre til fire ganger per år. ECASIS-gruppen diskuterer og
forbereder EU-rettsakter innen audiovisuelle tjenester og ekomstjenester som
skal inkorporeres i EØS-avtalen
•

EFTA Working Group on Postal Services
o Møter skal arrangeres en til to ganger per år, men gjennomføres i realiteten
en gang per år eller sjeldnere. Arbeidsgruppe forbereder EU-rettsakter på
postområdet som skal inkorporeres i EØS-avtalen

• Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)
o Plenarmøte, fire ganger per år, to til tre dager inkludert workshops.
o Contact Network (CN), møter fire ganger per år, to dager
o BEREC arbeidsgrupper og undergrupper
 EWG Next Generation Network
 EWG Market Economic Analysis
 EWG Net Neutrality
 EWG End Users
 EWG Regulatory Framework
 EWG Roaming/Mobile
 EWG Remedies
 EWG Benchmarking
 EWG Regulatory Accounting
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•

The European Regulators Group for Postal Services (ERGP)
o Plenarmøte to ganger per år, en til to dager inkludert workshops
o Contact Network (CN) to ganger per år
o Fem arbeidsgrupper, med to møter per år. Aktive medlemmer fra Nkom i flere
grupper. En av hovedbidragsyterne (drafter) i gruppen som skal utarbeide
anbefalinger for nytt regelverk på postområdet

• EU-kommisjonen samler inn årlig poststatistikk
o Kommisjonen inviterer til møte med EU- og EFTA-landene en gang per år
Teknologi
• Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance
Committee (TCAM) og Expert Group
o Komitologikomité, som bistår EU-kommisjonen i spørsmål knyttet til
gjennomføringen av radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU, RED). Norge deltar
som observatør og er representert ved Nkom. I tilknytning til møtet i komiteen
deltar i TCAM Expert Groupsom består av både myndigheter og
interesseorganisasjoner fra industri og forbrukere. TCAM og Expert Group
møtes to ganger per år

• Radio Equipment Directive (RED) ADCO
o Europeisk forum for samarbeid og utveksling av informasjon og
harmonisering av markedstilsyn mellom nasjonale
markedstilsynsmyndigheter som har et tilsynsansvar etter
radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU, RED). Tre møter per år, med tre dagers
varighet

• Electromagnetic Compatibility (EMC) Committee og Working Party
o Komitologikomité som bistår EU-kommisjonen i spørsmål knyttet til
gjennomføringen av EMC-direktivet (2014/30/EU, EMCD). Nkom deltar som
observatør. I tilknytning til møtet i komiteen deltar Nkom også i EMC Working
Party som er en ekspertgruppe som består av både myndigheter og
interesseorganisasjoner fra industri og forbrukere. EMC Committee og
Working Group møtes to ganger per år

• EMC ADCO
o Europeisk forum for samarbeid og utveksling av informasjon og
harmonisering av markedstilsyn mellom nasjonale
markedstilsynsmyndigheter som har et tilsynsansvar etter EMC-direktivet
(2014/30/EU, EMCD). Tre møter per år, med tre dagers varighet
•

Low Voltage Directive (LVD) Committee og Working Party
o Komitologikomité som bistår EU-kommisjonen i spørsmål knyttet til
gjennomføringen av lavspenningsdirektivet (LVD, 2014/35/EU). LVD Working
Party er en ekspertgruppe som består av både myndigheter og
2

interesseorganisasjoner fra industri og forbrukere. Nkom kan delta i
gruppene, men deltar vanligvis ikke

• Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)
o BEREC arbeidsgrupper og undergrupper
 EWG Next Generation Networks
 EWG Net Neutrality
 EWG End Users
 EWG Regulatory Framework
 EWG Roaming/Mobile

• Nordic Meeting on Market Surveillance
o Forum for samarbeid og utveksling av informasjon mellom de nordiske
markedstilsynsmyndighetene som har tilsynsansvar etter
radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU, RED). Ett møte per år

• Referansegruppe for handelsforenkling
o Nasjonalt møte for samarbeid og utveksling av informasjon knyttet til den
horisontale varereguleringen i EØS. Møtet arrangeres av Nærings- og
fiskeridepartementet, hvor både tilsynsmyndigheter og representanter for
næringslivet deltar. Det avholdes to til fire møter per år

• High Level Group on Internet Governance (HLIG)
o Koordinerer europeisk policy på internettspørsmål, ca. fire møter per år

• Connecting Europe Facility (CEF) Digital Broadband
o Nkom er ansvarlig for CEF Digital Broadband som er under programmet CEF
Digital

• Standardiseringsgrupper
o Teknologiavdelingen deltar i ulike standardiseringgrupper. Tekniske
standarder ligger til grunn for vurdering av om utstyr og nett oppfyller de
tekniske kravene som er gitt i lov og forskrift

Sikkerhet
• Electronic identification and trust services (eIDAS) Expert Group
o Ekspertgruppe, ikke fast møtehyppighet

• Electronic identification and trust services (eIDAS) Technical Subgroup
o Ekspertgruppe, ikke fast møtehyppighet

• Referansegruppe elektronisk identifisering og tillitstjenester (eIDAS)
o Nasjonalt møte arrangert av Nærings- og fiskeridepartementet, møter i
sammenheng med møter i eIDAS Expert Group
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• ENISA artikkel 19 eIDAS-forordningen
o Hendelsesrapportering knyttet til sikkerhetskrav for tilbydere av tillitstjenester,
to møter per år

• ENISA artikkel 13a Expert Group
o Harmonisering av sikkerhetstiltak og hendelsesrapportering, tre møter per år,
varer i to dager

• Forum for European Supervisory Authorities for trust service providers
(FESA)
o Møter to ganger per år, varer i to dager

• Nordisk samarbeidsmøte for sikkerhet og beredskap
o To møter per år, ett fysisk møte som varer i to dager og ett halvdags
videokonferansemøte. Andre møter ved behov

• Network Information Security Platform (NISP)
o To til tre møter per år, varer en til to dager


Connecting Europe Facility (CEF) Digital - DSI Cybersecurity
o Nkom v/Sikkerhetsavdelingen er kontaktpunkt. Ikke faste møter

Spektrum
• Radio Spectrum Committee (RSC)
o Komitologikomité, møtet arrangeres fire ganger per år. Norge som EFTA land deltar som observatør, representert ved Samferdselsdepartementet og
Nkom. RSC er ansvarlig for å utarbeide beslutninger av teknisk karakter som
harmoniserer frekvensbruk i EØS-området

• Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
o Møtet arrangeres tre ganger per år. Norge som EFTA-land deltar som
observatør, representert ved Samferdselsdepartementet og Nkom RSPG gir
råd til Europakommisjonen i policysaker som gjelder forvaltning av
frekvensspekteret..
o RSPG arbeidsgrupper
 WG on European Spectrum Strategy
 WG on Peer review and Member State cooperation on authorisations
and awards

• Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC)
o BEREC arbeidsgrupper og undergrupper
 EWG Roaming/Mobile

4

• European Conference of Postal and Telecommunications
Administrations (CEPT)
o Spektrumsavdelingen deltar i et utall arbeidsgrupper innenfor
frekvensområdet1

EØS-kontaktpersoner i avdelingene
• Konkurranse; seniorrådgiver Line de Lange Nilsen
• Teknologi; seniorrådgiver Janne Steen Haugen
• Sikkerhet; seniorrådgiver Tor Jørgen Bergbye
• Spektrum; fagsjef Espen Slette
• Organisasjon; seniorrådgiver Louise Tollefsen

1

Oversikt over det pågående arbeidet ii CEPT: https://eccwp.cept.org/default.aspx?groupid=39
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