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SKLEP KOMISIJE
z dne 10. avgusta 2010
o ustanovitvi Evropske skupine regulativnih organov za poštne storitve
(Besedilo velja za EGP)

(2010/C 217/07)
okrepi notranji trg poštnih storitev in zagotovi skladna
uporaba Direktive 97/67/ES v vseh državah članicah.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

(7)

Za člane skupine bi bilo treba določiti pravila o razkri
vanju podatkov, brez poseganja v Pravilnik Komisije o
varnosti iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ,
Euratom (1).

(8)

Osebne podatke, povezane s člani skupine, je treba obde
lovati v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v insti
tucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku
takih podatkov (2) –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notra
njega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje
kakovosti storitve vzpostavlja regulativni okvir glede
pogojev za opravljanje poštnih storitev v Evropski uniji
in vzpostavitve notranjega trga poštnih storitev.

SKLENILA:
(2)

Direktiva 97/67/ES od držav članic zahteva, da za
izvedbo regulativnih nalog iz navedene direktive imenu
jejo enega ali več nacionalnih regulativnih organov za
poštni sektor. Ti nacionalni regulativni organi morajo
biti pravno ločeni in operativno neodvisni od izvajalcev
poštnih storitev v državah članicah. Države članice, ki
ohranijo lastništvo ali nadzor nad izvajalci poštnih
storitev, morajo zagotoviti tudi učinkovito strukturno
ločitev regulativnih funkcij od dejavnosti, povezanih z
lastništvom ali nadzorom.

Člen 1
Vsebina
S tem sklepom se ustanovi Evropska skupina regulativnih
organov za poštne storitve (v nadaljnjem besedilu: skupina).

Člen 2
Naloge

(3)

(4)

Odgovornosti in naloge nacionalnih regulativnih organov
se med državami članicami občutno razlikujejo.

Direktiva 97/67/ES na določenih področjih dovoljuje
prožnost pri uporabi skupnih pravil, upoštevaje nacio
nalne pogoje. Skladna uporaba zadevnih pravil v vseh
državah članicah je ključnega pomena za uspešen razvoj
notranjega trga poštnih storitev.

(5)

Zato je treba ustanoviti skupino, ki jo sestavljajo nacio
nalni regulativni organi s področja poštnih storitev ter
opredeliti njene naloge in sestavo.

(6)

Skupina naj bi služila kot organ za premislek, razpravo
in svetovanje Komisiji na področju poštnih storitev. Olaj
šati bi morala posvetovanja, usklajevanje in sodelovanje
med neodvisnimi nacionalnimi regulativnimi organi
držav članic ter med temi organi in Komisijo, da se

Naloge skupine so:

(a) svetovati in pomagati Komisiji pri krepitvi notranjega trga
poštnih storitev;

(b) svetovati in pomagati Komisiji pri vseh zadevah v zvezi s
poštnimi storitvami iz njene pristojnosti;

(c) svetovati in pomagati Komisiji glede razvoja notranjega trga
poštnih storitev in skladne uporabe regulativnega okvira za
poštne storitve v vseh državah članicah;

(d) že v zgodnji fazi svojega strokovnega dela se v dogovoru s
Komisijo na odprt in pregleden način široko posvetovati z
udeleženci na trgu, potrošniki in končnimi uporabniki.
(1) UL L 317, 3.12.2001, str. 1.
(2) UL L 8, 12.1.2001, str. 1.
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Člen 3
Članstvo
1.
Skupino sestavljajo nacionalni regulativni organi s
področja poštnih storitev. Te organe, navedene v Prilogi, bodo
zastopali njihovi predstojniki, izjemoma pa drugi predstavniki.
Vsaka država članica ima enega člana.
2.
Imena nacionalnih organov se objavijo v registru stro
kovnih skupin Komisije.
Člen 4
Delovanje
1.
Skupina med svojimi člani izvoli predsednika. Predsednik
sklicuje sestanke Skupine v soglasju s Komisijo.
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6.
Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega
poslovnika, ki ga je sprejela Komisija (1).
Člen 5
Stroški sestankov
1.
Komisija povrne potne stroške in, kadar je to primerno,
dnevnice članov, strokovnjakov in opazovalcev, povezane z
dejavnostmi skupine, v skladu s pravili Komisije o nadomestilih
za zunanje strokovnjake.
2.
Člani, strokovnjaki in opazovalci za opravljeno delo niso
plačani.
3.
Stroški sestankov se povrnejo v mejah letnega proračuna,
ki ga pristojne službe Komisije dodelijo skupini.

2.
V dogovoru s službami Komisije se lahko ustanovijo
podskupine za proučevanje posebnih vprašanj v okviru nalog
in pristojnosti, ki jih določi skupina.

Člen 6
Letno poročilo

3.
Neodvisni nacionalni regulativni organi v poštnem
sektorju držav evropskega gospodarskega prostora, ki niso
države članice, ter držav kandidatk za članstvo v Evropski
uniji imajo status opazovalca in so zastopani na ustrezni ravni.
Skupina lahko v dogovoru s predstavnikom komisije k sodelo
vanju na sestankih ad hoc povabi tudi druge strokovnjake in
opazovalce.
4.
Člani strokovnih skupin in njihovi predstavniki ter povab
ljeni strokovnjaki in opazovalci spoštujejo obveznosti varovanja
poslovne skrivnosti iz pogodb in njihovih izvedbenih pravil ter
Pravilnik Komisije o varnosti v zvezi z zaščito tajnih podatkov
EU iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ, Euratom.
Če teh obveznosti ne spoštujejo, lahko Komisija sprejme vse
ustrezne ukrepe.
5.
Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v
prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razpo
redom, ki jih določi Komisija. Komisija zagotovi administrativne
storitve. Sestankov skupine in njenih podskupin se lahko udele
žujejo tudi drugi zainteresirani uradniki Komisije.

Skupina predloži Komisiji letno poročilo svojih dejavnosti.
Člen 7
Uporaba
1.
Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu
Evropske unije.
2.
Skupina začne opravljati svoje naloge na dan začetka
veljavnosti tega sklepa.

V Bruslju, 10. avgusta 2010
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

(1) Standardni poslovnik – Priloga III k dokumentu SEC(2005) 1004.
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PRILOGA
Seznam članov Evropske skupine regulativnih organov za poštne storitve
Država

Nacionalni regulativni organ

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

Neodvisni nacionalni regulativni organ, ki bo ustanovljen po členu 37(2)(h) 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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