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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 10/2004 

 
av 6. februar 2004 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) 

og protokoll 37 
 

 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde, heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98 og 101, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 153/2003 av 

7. november 2003(1). 
 
2) Avtalens protokoll 37 er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 32/2003 av 

14. mars 2003(2). 
 
3) Kommisjonsbeslutning 2002/627/EF av 29. juli 2002 om opprettelse av 

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester(3), skal innlemmes i avtalen. 

 
4) For at avtalen skal fungere godt, må avtalens protokoll 37 utvides til å omfatte 

Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester opprettet ved vedtak 2002/627/EF, og 
vedlegg XI må endres for å omfatte framgangsmåten for tilknytning til 
gruppen – 

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
1. I avtalens vedlegg IX etter nr. 5ch (kommisjonsbeslutning 2002/622/EF) skal 
nytt nr. 5ci lyde: 
 
”5ci. 32002 D 0627: Kommisjonsbeslutning 2002/627/EF av 29. juli 2002 om 

opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester (EFT L 200 av 30.7.2002, s. 38). 

 
Framgangsmåte for Liechtensteins, Islands og Norges tilknytning i samsvar 
med avtalens artikkel 101: 

                                                 
(1) EUT L 41 av 12.2.2004, s. 45, og EØS-tillegget til EUT nr. 7 av 12.2.2004, s. 32.  
(2) EUT L 137 av 5.6.2003, s. 32, og EØS-tillegget til EUT nr. 29 av 5.6.2003, s. 21. 
(3) EFT L 200 av 30.7.2002, s. 38. 
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Enhver EFTA-stat kan i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i kommisjonsbeslutning 
2002/627/EF utpeke personer for deltakelse som observatører på møtene i 
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske 
kommunikasjonsnett og -tjenester. 
 
Kommisjonen for De europeiske fellesskap skal god tid i forveien underrette 
deltakerne om datoene for gruppens møter, og oversende relevante 
dokumenter.” 

 
2. I avtalens protokoll 37 (som inneholder listen omtalt i artikkel 101) skal nytt 
nr. 17 lyde: 
 
”17. Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske 

kommunikasjonsnett og -tjenester (kommisjonsbeslutning 2002/627/EF).” 
 

Artikkel 2 
 
Teksten til beslutning 2002/627/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-
tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 7. februar 2004, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt 
alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 

 

                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 6. februar 2004. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann  
 
 
 
 
         P. Westerlund 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
 
      Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
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