
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

(2010. augusztus 10.) 

a postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportjának létrehozásáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

(2010/C 217/07) 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, 

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, 

mivel: 

(1) A közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesz
tésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó 
közös szabályokról szóló, 1997. december 15-i 
97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv létre
hozza a postai szolgáltatásoknak az Európai Unión 
belül történő ellátására, valamint a postai szolgáltatások 
belső piacának kialakítására vonatkozó feltételeket 
meghatározó keretszabályozást. 

(2) A 97/67/EK irányelv értelmében a tagállamok a postai 
ágazatra vonatkozóan kijelölnek egy vagy több nemzeti 
szabályozó hatóságot az irányelvben meghatározott 
szabályozói feladatok ellátására. Az említett nemzeti 
szabályozó hatóságok a tagállamok postai szolgáltatóitól 
jogilag elkülönített és működési szempontból független 
testületek. Azok a tagállamok, amelyek megőrzik a postai 
szolgáltatók feletti tulajdonjogot vagy ellenőrzést, arról is 
gondoskodnak, hogy a szabályozási funkciók és a tulaj
donlással vagy ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységek 
szervezetileg is ténylegesen elkülönüljenek. 

(3) Jelentős eltérések vannak a tagállamok között a nemzeti 
szabályozó hatóságok felelősségi köre és feladatai terén. 

(4) A 97/67/EK irányelv egyes területeken lehetőséget 
biztosít arra, hogy a tagállamok a közös szabályokat az 
országukban fennálló körülményekre való figyelemmel 
alkalmazzák. A postai szolgáltatások belső piacának 
sikeres kialakítása érdekében elengedhetetlen az, hogy a 
vonatkozó szabályokat valamennyi tagállamban követke
zetesen alkalmazzák. 

(5) Ezért létre kell hozni egy csoportot, amely a postai szol
gáltatások területén működő nemzeti szabályozó hatósá
gokból áll, és meg kell határozni annak feladatait és 
összetételét. 

(6) A csoportnak a Bizottság mérlegelő, tanácskozó és ta- 
nácsadó szerveként indokolt működnie a postai szolgál
tatások területén. A csoport a tagállamok független 
nemzeti szabályozó hatóságai közötti, valamint az emlí
tett hatóságok és a Bizottság közötti konzultációt, koor

dinációt és együttműködést hivatott megkönnyíteni a 
postai szolgáltatások belső piacának megszilárdítása és a 
97/67/EK irányelv minden tagállam általi következetes 
alkalmazásának biztosítása céljából. 

(7) A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat ( 1 ) 
mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabá
lyok sérelme nélkül meg kell határozni azokat a szabá
lyokat, amelyek szerint a tagok információkat hozhatnak 
nyilvánosságra. 

(8) A csoport tagjaival kapcsolatos személyes adatokat a 
személyes adatok közösségi intézmények és szervek 
által történő feldolgozása tekintetében az egyének védel
méről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 
2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek ( 2 ) megfelelően kell feldolgozni, 

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT: 

1. cikk 

Tárgy 

Ezzel a határozattal létrejön a postai szolgáltatásokkal foglal
kozó szabályozó hatóságok európai csoportja (a továbbiakban: 
a csoport). 

2. cikk 

Feladatok 

A csoport feladata a következő: 

a) tanács és segítség nyújtása a Bizottság számára a postai 
szolgáltatások belső piacának megszilárdításához; 

b) tanács és segítség nyújtása a Bizottság számára a hatáskörébe 
tartozó valamennyi, postai szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kérdésben; 

c) tanács és segítség nyújtása a Bizottság számára a postai 
szolgáltatások belső piacának kialakítása, valamint a postai 
szolgáltatások keretszabályozásának minden tagállam általi 
következetes alkalmazása érdekében; 

d) a Bizottsággal egyetértésben, szakértői munkájának korai 
szakaszában történő nyitott, átlátható és kiterjedt egyeztetés 
a piaci szereplőkkel, a fogyasztókkal és a végfelhasználókkal.
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( 1 ) HL L 317., 2001.12.3., 1. o. 
( 2 ) HL L 8., 2001.1.12., 1. o.



3. cikk 

Tagok 

(1) A csoport a postai szolgáltatások területén működő 
nemzeti szabályozó hatóságokból áll. A hatóságokat – 
amelyeket a melléklet sorol fel – vezetőik vagy kivételes 
esetekben más képviselőik képviselik. A csoportban egy tagál
lamot egy tag képvisel. 

(2) A nemzeti hatóságok neve közzétételre kerül a szakértői 
csoportok bizottsági jegyzékében. 

4. cikk 

Működés 

(1) A csoport a tagjai közül elnököt választ. Az elnök a 
csoport üléseit a Bizottság egyetértésével hívja össze. 

(2) A Bizottság szolgálatainak egyetértésével egyes kérdések 
tanulmányozására alcsoportok hozhatók létre a csoport által 
meghatározott feladatkör szerint. 

(3) Az Európai Gazdasági Térség (EGT) azon államainak a 
postai ágazatban működő független nemzeti szabályozó ható
ságai, amelyek nem tagállamok, valamint az Európai Unió tagje
lölt államainak ugyanezen hatóságai megfigyelői jogállással 
rendelkeznek, és megfelelő szintű képviseletet kapnak. A 
csoport – a Bizottság képviselőjének egyetértésével – eseti 
alapon más szakértőket és megfigyelőket is felkérhet az üléseken 
való részvételre. 

(4) A szakértői csoport tagjai és azok képviselői, valamint a 
felkért szakértők és megfigyelők eleget tesznek a szerződésekben 
és azok végrehajtási szabályaiban előírt szakmai titoktartási 
kötelezettségeknek, valamint az EU minősített információknak 
a 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat mellékle
tében meghatározott védelmére vonatkozó bizottsági biztonsági 
szabályoknak. E kötelezettségeik elmulasztása esetén a Bizottság 
minden megfelelő intézkedést meghozhat. 

(5) A csoport és az alcsoportok rendszerint a Bizottság 
épületeiben üléseznek a Bizottság által meghatározott eljárásnak 
és időrendnek megfelelően. A titkársági szolgáltatásokat a 
Bizottság nyújtja. A megbeszélésekben érdekelt más bizottsági 
tisztviselők is részt vehetnek a csoport és az alcsoportok ülésein. 

(6) A csoport elfogadja eljárási szabályzatát a Bizottság által 
elfogadott eljárásiszabályzat-minta alapján ( 1 ). 

5. cikk 

Az ülésekkel kapcsolatos kiadások 

(1) A Bizottság a külső szakértőknek biztosított visszatérí
tésre vonatkozó bizottsági szabályoknak megfelelően visszatéríti 
a tagoknak, a szakértőknek és a megfigyelőknek a csoport tevé
kenységeivel kapcsolatos utazási és – szükség esetén – tartóz
kodási költségeket. 

(2) A tagok, a szakértők és a megfigyelők szolgálataikért nem 
részesülnek díjazásban. 

(3) Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat a Bizottság felelős 
szolgálatai által a csoport részére elkülönített éves költségvetés 
erejéig térítik meg. 

6. cikk 

Éves jelentés 

A csoport a tevékenységeiről éves jelentést nyújt be a Bizott
ságnak. 

7. cikk 

Időbeli hatály 

(1) Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetésének napján lép hatályba. 

(2) A csoport e határozat hatálybalépésének napján kezdi 
meg tevékenységét. 

Kelt Brüsszelben, 2010. augusztus 10-én. 

a Bizottság részéről 
az elnök 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) Az eljárási szabályzatra vonatkozó mintát a SEC(2005) 1004 doku
mentum III. melléklete tartalmazza.



MELLÉKLET 

A postai szolgáltatásokkal foglalkozó szabályozó hatóságok európai csoportjában részt vevő tagok jegyzéke 

Ország Nemzeti szabályozó hatóság 

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)
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