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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 26/95 
av 19. mai 1995 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR - 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, justert ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt avtalen, særlig artikkel 98, og 
 
ut fra følgende betraktninger: 
 
Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 28/94 av 2. desember 1994 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)(1). 
 
Rådsresolusjon 94/C 379/03 av 22. desember 1994 om prinsippene og tidsplanen for 
liberalisering av telekommunikasjonsinfrastrukturene(2) skal innlemmes i avtalen. 
 
Rådsresolusjon 94/C 379/04 av 22. desember 1994 om utvikling av Fellesskapets politikk på 
området satellittkommunikasjon, særlig med hensyn til tilbud av og tilgang til 
romsegmentkapasitet(3) skal innlemmes i avtalen - 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 

I avtalens vedlegg XI etter nr. 26 (rådsresolusjon 94/C 48/01) skal nytt nr. 26a og 26b lyde: 
 
“26a. 394 Y 1222(03): Rådsresolusjon 94/C 379/03 av 22. desember 1994 om prinsippene 

og tidsplanen for liberalisering av telekommunikasjonsinfrastrukturene (EFT nr. C 
379 av 31.12.1994, s. 4). 

 

                                                           
(1) EFT nr. L 339 av 29.12.1994, s. 87, og EØS-tillegget til EF-Tidende nr. 53 av 29.12.1994, s. 18. 
(2) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 4. 
(3) EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 5. 
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26b. 394 Y 1222(04): Rådsresolusjon 94/C 379/04 av 22. desember 1994 om utvikling av 
Fellesskapets politikk på området satellittkommunikasjon, særlig med hensyn til 
tilbud av og tilgang til romsegmentkapasitet (EFT nr. C 379 av 31.12.1994, s. 5)”. 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til rådsresolusjon 94/C 379/03 og 94/C 379/04 på islandsk og norsk, som er vedlagt 
de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 1. juni 1995, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser i henhold til avtalens artikkel 103 nr. 1. 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
 
Utferdiget i Brussel, 19. mai 1995. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
      
         P. Benavides 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
      P.K. Mannes             M. Sucker 


