
 

 1 

  
 
 

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 112/1999  

 
frá 24. september 1999 

 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)  

við EES-samninginn 
 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, eins og hann var aðlagaður 
með bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir samningurinn, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar  
nr. 65/1999 frá 28. maí 1999( 1). 
 
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/574/EB frá 16. september 1998 um 
sameiginlega tækniforskrift fyrir almennar tengikröfur vegna talsímaþjónustu með 
almennum Evrópufarsíma, II. áfangi (2. útgáfa)(2) skal felld inn í samninginn. 
 
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/575/EB frá 16. september 1998 um 
sameiginlega tækniforskrift fyrir almennrar tengikröfur vegna farsímastöðva sem 
ætlaðar eru til nota við II. áfanga almennra, stafrænna, hólfskiptra fjarskiptaneta fyrir 
GSM 1800 tíðnisviðið (II. útgáfa)(3) skal felld inn í samninginn. 
 
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/576/EB frá 16. september 1998 um 
sameiginlega tækniforskrift fyrir tengikröfur vegna endabúnaðar með innbyggða, 
hliðræna handstillingu til að tengja við almenna símakerfið (PSTN)(4) skal felld inn í 
samninginn. 
 
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/577/EB frá 16. september 1998 um 
sameiginlega tækniforskrift fyrir gervihnattajarðstöðvar fyrir VSAT-endabúnað sem 
nota tíðnisviðin 4 GHz og 6 GHz(5) skal felld inn í samninginn. 

                                                                 
(1) Stjtíð. EB L 284, 9.11.2000, b ls. 49 og EES-viðbætir við Stjt íð. EB nr. 51, 9.11.2000, bls. 17. 
(2) Stjt íð. EB L 278, 15.10.1998, b ls. 30. 
(3) Stjt íð. EB L  278, 15.10.1998, bls. 35. 
(4) Stjt íð. EB L 278, 15.10.1998, b ls. 40. 
(5) Stjt íð. EB L 278, 15.10.1998, b ls. 43. 
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/578/EB frá  16. september 1998 um 
sameiginlega tækniforskrift fyrir færanlegar gervihnattajarðstöðvar (LMES) á landi með 
litlum gagnasendingahraða fyrir tíðnisviðin 1,5/1,6 GHz(6) skal felld inn í samninginn. 
 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

  
1. gr. 

 
Eftirfarandi liðir komi aftan við lið 4zu (ákvörðun ráðsins 98/482/EB) í XVIII. kafla II. 
viðauka við samninginn: 
 
,,4zv. 398 D 0574: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/574/EB frá  16. september 

1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir almennar tengikröfur vegna 
talsímaþjónustu með almennum Evrópufarsíma, II. áfangi (2. útgáfa) (Stjtíð. EB 
L 278, 15.10.1998, bls. 30).  

 
4zw. 398 D 0575: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/575/EB frá 16. september 

1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir almennrar tengikröfur vegna 
farsímastöðva sem ætlaðar eru til nota við II. áfanga almennra, stafrænna, 
hólfskiptra fjarskiptaneta fyrir GSM 1800 tíðnisviðið (II. útgáfa) (Stjtíð. EB L 
278, 15.10.1998, bls. 35). 

 
4zx. 398 D 0576: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/576/EB frá 16. september 

1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir tengikröfur vegna endabúnaðar með 
innbyggða, hliðræna handstillingu til að tengja við almenna símakerfið (PSTN)  
(Stjtíð. EB L 278, 15.10.1998, bls. 40). 

 
4zy. 398 D 0577: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/577/EB frá 16. september 

1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir gervihnattajarðstöðvar fyrir VSAT-
endabúnað sem nota tíðnisviðin 4 GHz og 6 GHz (Stjtíð. EB L 278, 15.10.1998, 
bls. 43).  

 
4zz. 398 D 0578: Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 98/578/EB frá  16. september 

1998 um sameiginlega tækniforskrift fyrir færanlegar gervihnattajarðstöðvar 
(LMES) á landi með litlum gagnasendingahraða fyrir tíðnisviðin 1,5/1,6 GHz) 
(Stjtíð. EB L 278, 15.10.1998, bls. 46).“  

                                                                 
(6) Stjt íð. EB L 278, 15.10.1998, b ls. 46. 
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2. gr. 

 
Fullgiltur texti ákvarðana framkvæmdastjórnarinnar 98/574/EB, 98/575/EB, 98/576/EB, 
98/577/EB og 98/578/EB á íslensku og norsku fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar 
ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig. 

 
3. gr. 

 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 25. september 1999, að því tilskildu að allar 
tilkynningar samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu 
EES-nefndinni.   

  
4. gr. 

 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópubandalaganna. 
 
 
 
Gjört í Brussel 24. september 1999. 
 
 
 Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 Formaður 
 
 
 
 N. v. Liechtenstein 
 
 
 
 Ritarar 
 sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
  
 G. Vik  E. Gerner 
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