
BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. szeptember 14.)

az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó
európai szabályozók csoportjának létrehozásáról szóló, 2002/627/EK határozat módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/641/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1) A 2002/627/EK bizottsági határozat (1) létrehozta az
elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabá-
lyozók csoportját.

(2) E csoport működésével kapcsolatos tapasztalat előtérbe
hozta annak szükségességét, hogy tisztázni kell a csoport
tagságával kapcsolatos kérdéseket, valamint azt, hogy a
csoport munkáját az elektronikus hírközlési hálózatokra
és szolgáltatásokra vonatkozó új keretszabályok végrehaj-
tásának napi felügyeletével kapcsolatos teendőkre kell
koncentrálni.

(3) Valamennyi tagállam létrehozott szabályozó hatóságokat,
amelyek feladata az elektronikus hírközlés piacának napi
felügyelete,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A 2002/627/EK határozat a következőképpen módosul:

1. A 2. cikket el kell hagyni.

2. A 3. cikk a következő szövegrésszel egészül ki:

„A csoport – hatáskörén belül – tanácsadó szerepet tölt be és
segíti a Bizottságot az elektronikus hírközlési hálózatokkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely kérdésben, akár saját
kezdeményezésére, akár a Bizottság kérésére.”

3. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„4. cikk

Tagság

(1) A csoport a tagállamok mindegyikében létrehozott
független nemzeti szabályozó hatóságok vezetőiből – mely
személyek elsődleges feladata az elektronikus hírközlési háló-
zatok és szolgáltatások piaca működésének napi felügyelete –
vagy azok képviselőiből áll.

A csoport tagállamonként egy tagból áll. A Bizottság a
megfelelő szinten képviselteti magát, és titkárságot biztosít
a csoportnak.

(2) Az (1) bekezdésben említett érintett nemzetközi ható-
ságokat a melléklet tartalmazza. A Bizottság, a tagállamok
által bevezetett, ezen hatóságok neveit és hatásköreit érintő
változások fényében folyamatosan felülvizsgálja e listát.”

4. Az 5. cikk a következőképpen módosul:

a) az első bekezdést elhagyják;
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b) az utolsó bekezdés első mondata helyébe a következő
szöveg lép:

„Az EGT azon államainak szakértői, melyek nem tagál-
lamai az Európai Uniónak, illetve az Európai Unióhoz
történő csatlakozásra jelölt államok szakértői megfigyelő-
ként részt vehetnek a csoportban.”

5. A határozat az e határozat mellékletében szereplő szöveggel
mint melléklettel egészül ki.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 14-én.

a Bizottság részéről
Olli REHN

a Bizottság tagja
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Az európai szabályozók csoportja tagjainak listája

Ország Nemzeti szabályozó hatóság

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

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT)

Česká republika Český telekomunikační úřad (ČTÚ)

Danmark IT- og Telestyrelsen — National IT and Telecom Agency (NITA)

Deutschland Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)

Eesti Sideamet (SIDEAMET)

Ελλάδα Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Elláda National Telecommunications and Post Commission (EETT)

España Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

France Autorité de Régulation des Télécommunications (ART)

Ireland Commission for Communications Regulation (ComReg)

Italia Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)

Kypros Office of the Commissioner of Telecommunications and Postal Regulation (OCTPR)

Latvija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK)

Lietuva Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)

Luxembourg Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)

Magyarország Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH)

Malta Malta Communications Authority (MCA)

Nederland Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)

Österreich Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR)

Polska Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP)

Portugal ICP — Autoridade Nacional de Comunicações (ICP-ANACOM)

Slovenija Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (ATRP)

Slovensko Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TU SR)

Suomi Finland Viestintävirasto Kommunikationsverket (FICORA)

Sverige Post- och telestyrelsen (PTS)

United Kingdom Office of Communications (Ofcom)
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