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Avtalen om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde 
 
EØS-komiteen 
 
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
 

nr. 25/98 
av 27. mars 1998 

 
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. 106/97 av 17. 
desember 1997(1). 
 
Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 1995 om anvendelse av 
vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på telefontjenesten(2) skal innlemmes i 
avtalen - 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XI etter nr. 5b (rådsdirektiv 92/44/EØF) skal nytt nr. 5c lyde: 
 
“5c. 395 L 0062: Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF av 13. desember 

1995 om anvendelse av vilkår for tilgang til åpne telenett (ONP) på 
telefontjenesten (EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6). 

 
 Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende 

tilpasninger: 
 

a)        i) Liechtenstein skal treffe de nødvendige tiltak for å etterkomme 
dette direktiv innen 1. januar 1998, 

 

                                                           
(1) EFT nr. L 193 av 9.7.1998, s. 69, og EØS-tillegget til EF-tidende nr. 27 av 9.7.1998, s. 161. 
(2) EFT nr. L 321 av 30.12.1995, s. 6. 
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           ii) ved utløpet av overgangsperioden for Liechtenstein fastsatt i 
punkt i) skal EØS-komiteen ta situasjonen opp til ny vurdering 
med sikte på mulige nødvendige justeringer for å ta hensyn til 
vilkårene for driften av det faste offentlige telefonnett i 
Liechtenstein. Liechtenstein forplikter seg likevel til i 
mellomtiden å gjøre sitt ytterste for å sikre at bestemmelsene i 
dette direktiv overholdes på dets territorium i størst mulig grad, 

 
b) henvisningen til traktaten i artikkel 27 bokstav a) skal med hensyn til 

EFTA-statene forstås som en henvisning til avtalen mellom EFTA-
statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol, 

 
c) i artikkel 27 nr. 2 tilføyes følgende: 

 
a) Dersom framgangsmåten fastsatt i nr. 3 og 4 påberopes i en sak 

som omfatter en eller flere nasjonale tilsynsmyndigheter i 
EFTA-statene, skal underretningen rettes til den nasjonale 
tilsynsmyndighet og EFTAs overvåkningsorgan. 

 
b) Dersom framgangsmåten fastsatt i nr. 3 og 4 påberopes i en sak 

som omfatter to eller flere nasjonale tilsynsmyndigheter i både 
en EU-stat og en EFTA-stat, skal underretningen rettes til de 
nasjonale tilsynsmyndigheter, Kommisjonen og EFTAs 
overvåkningsorgan. 

 
d) i artikkel 27 nr. 3 tilføyes følgende: 

 
a) Dersom den nasjonale tilsynsmyndighet eller EFTAs 

overvåkningsorgan etter å ha mottatt en underretning i henhold 
til nr. 2 bokstav a), finner at det er grunnlag for en grundigere 
undersøkelse, kan de framlegge saken for en arbeidsgruppe 
sammensatt av representanter for EFTA-statene og deres 
ansvarlige tilsynsmyndigheter samt én representant for EFTAs 
overvåkningsorgan som leder for arbeidsgruppen. Lederen skal, 
dersom han finner det godtgjort at alle rimelige tiltak er truffet 
på nasjonalt plan, iverksette en framgangsmåte som oppfyller 
tilsvarende krav som dem som er fastsatt i artikkel 27 nr. 4. 

 
b) Dersom en nasjonal tilsynsmyndighet, Kommisjonen eller 

EFTAs overvåkningsorgan etter å ha mottatt en underretning i 
henhold til nr. 2 bokstav b), finner at det er grunnlag for en 
grundigere undersøkelse, kan de framlegge saken for EØS-
komiteen. EØS-komiteen kan, dersom den finner det godtgjort 
at alle rimelige tiltak er truffet på nasjonalt plan, nedsette en 
arbeidsgruppe sammensatt av et likt antall representanter for 
EFTA-statene og deres ansvarlige nasjonale tilsynsmyndigheter 
på den ene siden og et likt antall representanter for EUs 
medlemsstater og deres ansvarlige tilsynsmyndigheter på den 
andre siden, samt representanter for EFTAs overvåkningsorgan 



 3 

og Kommisjonen. EØS-komiteen skal også utnevne lederen for 
arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal iverksette en 
framgangsmåte som oppfyller tilsvarende krav som dem som er 
fastsatt i artikkel 27 nr. 4.”  

 
Artikkel 2 

 
Teksten til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/62/EF på islandsk og norsk, som er 
vedlagt de respektive språkversjoner av denne beslutning, har samme gyldighet. 
 

Artikkel 3 
 
Denne beslutning trer i kraft 1. april 1998, 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, 27. mars 1998. 
 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
      
         F. Barbaso 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
       
      G. Vik                    E. Gerner 
 
 


