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Teleindustriens bestyrelse har vedtaget at etablere en EU policy arbejdsgruppe. 
 
Formål 
Regulering af telesektoren er i stigende grad et europæisk anliggende, ikke mindst med forslaget om et 
digitalt indre marked. EU policy arbejdsgruppen nedsættes for at søge fælles branchepositioner på emner 
som er relevante for den danske telebranches rammevilkår og udvikling. 
 
Sammensætning 
Arbejdsgruppen er åben for alle medlemmer af Teleindustrien. Interesserede medlemmer kan lade sig 
repræsentere ved deltagelse i gruppen. 
 
Gruppen vælger en formand, som udarbejder og rundsender dagsorden forud for hvert møde. Formanden 
er ordstyrer på gruppens møder. 
 
Rapportering 
Formanden udpeger i fornødent omfang en referent, som udfærdiger et mødereferat, der sendes til 
gruppens medlemmer. Der er ikke yderligere krav til rapportering. 
 
Mødeafvikling 
Arbejdsgruppen mødes som udgangspunkt i TI’s lokaler. Mødekadence vil være efter behov, men der 
tilstræbes om udgangspunkt afholdelse af et møde hvert kvartal. 
 
Arbejdsgruppen refererer og rapporterer til Styregruppen i TI. 
 
Arbejdsgruppen tilstræber konsensus omkring beslutninger og handlinger. Ved uenighed i gruppen sendes 
beslutningskompetencen videre til TI’s Styregruppe, som træffer beslutning på vegne af TI. Beslutninger 
truffet i arbejdsgruppen er vejledende for gruppens medlemmer. 
 
Det står hvert medlem frit for at formulere egne positioner, og gruppens medlemmer kan desuden vedtage 
at arbejde sammen i mindre konstellationer, men udtalelser eller positionering på gruppens vegne kan kun 
foregå ved enstemmighed. 
 
Arbejdsområde og afgrænsninger 
Gruppen beskæftiger sig med EU institutionernes policyudvikling omkring emner som telereform, 
konkurrencepolitik for den digitale sektor, privacy og ophavsret, samt andre relevante emner efter behov.  
 
Gruppens arbejde afgrænser sig som udgangspunkt fra cyber- og sikkerhedspolitiske emner og 
forbrugerpolitik, som dækkes af andre arbejdsgrupper. 
 
Gruppen vil søge dialog med relevante danske myndigheder og policy eksperter, for at modtage input og 
drøfte sager af relevans for gruppens arbejde. 
 
Konkrete initiativer som gruppen kan vælge at udføre: 
 



 Tydelig positionering af den danske telebranche i relation til aktuelle lovgivningsmæssige og politiske 
initiativer i EU regi. 
 

 Artikulere fælles brancheholdninger til den danske og europæiske beslutningsproces, fx overfor danske 
forhandlere i Råds-regi og danske medlemmer af EU Parlamentet. 
 

 Søge viden til opkvalificering og styrkelse af den danske telebranches forståelse for EU teleregulering. 
 

 Tidlig og proaktiv dialog i forhold til EU beslutningstagere og interesseorganisationer. 
 
Gruppens arbejde vil foregå inden for de konkurrenceretlige rammer, som er udstukket i ”Compliance – 
konkurrenceretlige begrænsninger for TIs virksomhed”, fra september 2007. 
 


