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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 105/2017 

av 13. juni 2017 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og 

informasjonssamfunnstjenester) 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt 

EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og på følgende bakgrunn: 

1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/920 av 17. mai 2017 om endring av forordning

(EU) nr. 531/2012 med hensyn til regler for engrosmarkeder for nettgjesting(1) skal innlemmes i

EØS-avtalen.

2) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 av 15. desember 2016 om fastsettelse av 

nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal bruk, for metoden til å vurdere om 
avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden 
som en nettgjestingstilbyder skal levere i forbindelse med vurderingen(2) skal innlemmes i 
EØS-avtalen.

3) Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 av 16. desember 2016 om fastsettelse

av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om oppheving

av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352(3) skal innlemmes i EØS-avtalen.

4) Gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 opphever Kommisjonens gjennomføringsforordning

(EU) 2015/2352(4), som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i

EØS-avtalen.

5) EØS-avtalens vedlegg XI bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5cu (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32017 R 0920: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/920 av 17. mai 2017 (EUT 

L 147 av 9.6.2017, s. 1).” 

2. I nr. 5cu (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012) tilføyes følgende tilpasning:

”c) Forordningens bestemmelser med hensyn til tildeling av oppgaver til BEREC får anvendelse i 

samsvar med EØS-komiteens beslutning som innlemmer europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1211/2009 i EØS-avtalen, fra den dag beslutningen trer i kraft.” 

3. Etter nr. 5cub (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352) skal nytt nr. 5cuc lyde:

(1) EUT L 147 av 9.6.2017, s. 1. 

(2) EUT L 344 av 17.12.2016, s. 46. 

(3) EUT L 344 av 17.12.2016, s. 77. 

(4) EUT L 331 av 17.12.2015, s. 7. 
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”5cuc. 32016 R 2286: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 av 

15. desember 2016 om fastsettelse av nærmere regler for anvendelsen av ordningen for normal

bruk, for metoden til å vurdere om avskaffelsen av tilleggsavgifter for nettgjesting i 

sluttbrukerleddet er bærekraftig, og for søknaden som en nettgjestingstilbyder skal levere i 

forbindelse med vurderingen (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 46).” 

4. Teksten i nr. 5cub (Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352) skal lyde:

”32016 R 2292: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2292 av 16. desember 2016 om

fastsettelse av det veide gjennomsnittet av de høyeste mobiltermineringstakstene i Unionen og om

oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2352 (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 77).”

Artikkel 2 

Teksten til forordning (EU) 2017/920 og gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 og (EU) 2016/2292 

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 14. juni 2017, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 

nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 4 

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

tidende. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2017. 

For EØS-komiteen 

Claude Maerten 

Formann 

() Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 




