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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 11/2008 

 
av 1. februar 2008 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) 

 
 
 
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 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 162/2007 av 7. 

desember 2007(1). 
 
2) Kommisjonsvedtak 2007/90/EF av 12. februar 2007 om endring av vedtak 

2005/513/EF om harmonisert bruk av radiospektrum i 5 GHz-frekvensbåndet for 
innføring av trådløse tilgangssystemer, herunder radiolokalnett (WAS/RLAN)(2) 
skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Kommisjonsvedtak 2007/116/EF av 15. februar 2007 om å reservere den 

nasjonale nummerserien som byrjar med ”116”, til harmoniserte nummer for 
harmoniserte tenester av sosial verdi(3) skal innlemmes i avtalen. 

 
4) Kommisjonsvedtak 2007/176/EF av 11. desember 2006 om opprettelse av en liste 

over standarder og/eller spesifikasjoner for elektroniske kommunikasjonsnett og -
tjenester samt tilhørende ressurser og tjenester, som erstatter alle tidligere 
versjoner(4) skal innlemmes i avtalen – 

 
 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XI gjøres følgende endringer: 
 

                                                                 
(1) EUT L 124 av 8.5.2008, s. 28, og EØS-tillegget til EUT nr. 26 av 8.5.2008, s. 23. 
(2) EUT L 41 av 13.2.2007, s. 10. 
(3) EUT L 49 av 17.2.2007, s. 30. 
(4) EUT L 86 av 27.3.2007, s. 11. 
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1. I nr. 5cs (kommisjonsvedtak 2005/513/EF) tilføyes følgende: 
 
 ”, endret ved: 
 

– 32007 D 0090: Kommisjonsvedtak 2007/90/EF av 12. februar 2007 (EUT 
L 41 av 13.2.2007, s. 10).” 

 
2. Etter nr. 5cw (kommisjonsvedtak 2007/131/EF) skal nye nr. 5cx og 5cy lyde: 
 

”5cx. 32007 D 0016: Kommisjonsvedtak 2007/116/EF av 15. februar 2007 om 
å reservere den nasjonale nummerserien som byrjar med ”116”, til 
harmoniserte nummer for harmoniserte tenester av sosial verdi (EUT L 49 
av 17.2.2007, s. 30). 

 
5cy. 32007 D 0176: Kommisjonsvedtak 2007/176/EF av 11. desember 2006 

om opprettelse av en liste over standarder og/eller spesifikasjoner for 
elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester samt tilhørende ressurser og 
tjenester, som erstatter alle tidligere versjoner (EUT L 86 av 27.3.2007, 
s. 11).” 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til vedtak 2007/90/EF, 2007/116/EF og 2007/176/EF på islandsk og norsk, som 
skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 2. februar 2008, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(∗). 
 

Artikkel 4 
 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 
 

Utferdiget i Brussel, 1. februar 2008. 
 

For EØS-komiteen 
 

Alan Seatter 
 

Formann 
 
                                                                 
(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


