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DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 17 marca 2008 r.

zmieniająca decyzję 2007/176/WE w zakresie wykazu norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług
łączności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszących

(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1001)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/286/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2002/21/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie wspólnych
ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrek-
tywa ramowa) (1), w szczególności jej art. 17 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem ds. Łączności,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja przyjęła decyzję 2007/176/WE ustanawiającą
wykaz norm i specyfikacji dotyczących sieci i usług łącz-
ności elektronicznej oraz urządzeń i usług towarzyszą-
cych (2). Rozdział VIII tego wykazu obejmuje normy
dotyczące usług transmisji radiowej i telewizyjnej.

(2) Warunkiem uzyskania efektu skali na terytorium UE jest
harmonizacja świadczenia usług naziemnej transmisji
telewizyjnej przeznaczonej dla urządzeń mobilnych.
W swoim komunikacie w sprawie wzmocnienia rynku
wewnętrznego na rzecz telewizji komórkowej (3) Komisja
wskazała standard DVB-H (Digital Video Broadcasting
Handheld) jako najbardziej odpowiedni standard dla
przyszłego rozwoju naziemnej telewizji komórkowej
w Europie i zapowiedziała wpisanie go do wykazu norm,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W punkcie 8.3 (Cyfrowa transmisja radiowa i telewizyjna)
w rozdziale VIII załącznika do decyzji 2007/176/WE dodaje
się następującą pozycję:

„Cyfrowa telewizja komór-
kowa (Digital Video Broad-
casting (Handheld))

DVB-H

ETSI EN 302 304 wersja 1.1.1”

Artykuł 2

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 marca 2008 r.

W imieniu Komisji
Viviane REDING

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 33. Decyzja zmieniona rozporządze-
niem (WE) nr 717/2007 (Dz.U. L 171 z 29.6.2007, s. 32).

(2) Dz.U. L 86 z 27.3.2007, s. 11.
(3) COM(2007) 409 wersja ostateczna z dnia 18 lipca 2007 r.


