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DECIZIA COMISIEI
din 14 septembrie 2004

de modificare a Deciziei 2002/627/CE de instituire a Grupului european al autorităților de reglementare
în domeniul rețelelor și serviciilor electronice de comunicații

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/641/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1) Prin Decizia 2002/627/CE a Comisiei (1) s-a instituit
Grupul european al autorităților de reglementare în
domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

(2) Experiența lucrului cu acest grup a pus în evidență nevoia
de clarificare a chestiunilor privind calitatea de membru al
grupului și de a concentra activitatea grupului pe proble-
mele legate de supravegherea de zi cu zi a punerii în
aplicare a noului cadru de reglementare pentru rețelele și
serviciile electronice de comunicații.

(3) Toate statele membre au instituit autorități de reglemen-
tare având responsabilitatea supravegherii zilnice a pieței
comunicațiilor electronice,

DECIDE:

Articolul 1

Decizia 2002/627/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se elimină.

2. În articolul 3 se adaugă următorul paragraf:

„Grupul face recomandări și sprijină Comisia cu privire la orice
chestiune referitoare la rețelele și serviciile de comunicații elec-
tronice ce țin de competența sa, din proprie inițiativă sau la
solicitarea Comisiei.”

3. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Calitatea de membru

(1) Grupul este constituit din conducătorii autorităților națio-
nale independente de reglementare instituite în fiecare stat
membru care au ca principală îndatorire supravegherea func-
ționării de zi cu zi a pieței rețelelor și serviciilor electronice de
comunicații sau din reprezentanții acestora.

Fiecare stat membru desemnează un singur membru în grup.
Comisia este reprezentată la un nivel corespunzător și asigură
secretariatului grupului.

(2) Autoritățile naționale relevante menționate la alineatul (1)
sunt enumerate în anexă. Comisia actualizează această listă
având în vedere modificările introduse de statele membre în
ceea ce privește denumirile sau responsabilitățile acestor auto-
rități.”

4. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) primul alineat se elimină;(1) JO L 200, 30.7.2002, p. 38.
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(b) în ultimul alineat, prima teză se înlocuiește cu următorul
text:

„Experții din statele SEE care nu sunt membre ale Uniunii
Europene și din statele candidate pentru aderarea la
Uniunea Europeană pot asista la reuniunile grupului în
calitate de observatori.”

5. Textul anexei la prezenta decizie se adaugă ca anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 septembrie 2004.

Pentru Comisie

Olli REHN

Membru al Comisiei
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ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — ANNEKS — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE —
ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — ANNESS — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK —

ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA

Lista membrilor GEAR

Country National Regulatory Authority

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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