
 

EØS-KOMITEENS BESLUTNING 

nr. 136/2020 

av 25. september 2020 

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

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester) og protokoll 37 

om listen omhandlet i artikkel 101 

EØS-KOMITEEN HAR – 

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområ-

de, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98, 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/6/EF av 20. februar 2008 om 

endring av direktiv 97/67/EF med hensyn til fullstendig gjennomføring av 

det indre marked for posttjenester i Fellesskapet(1), rettet ved EUT L 225 

av 28.8.2015, s. 49, skal innlemmes i EØS-avtalen. 

2) Kommisjonsbeslutning av 10. august 2010 om opprettelse av Gruppen av 

europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester(2) skal innlemmes i 

EØS-avtalen. 

3) For at EØS-avtalen skal fungere godt, må avtalens protokoll 37 utvides til 

å omfatte Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenes-

ter opprettet ved beslutning 2010/C 217/07. 

4) EØS-avtalens vedlegg XI og protokoll 37 bør derfor endres – 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I EØS-avtalens vedlegg XI gjøres følgende endringer: 

1. I nr. 5d (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF) gjøres følgende 

endringer: 

i) nytt strekpunkt skal lyde: 

”– 32008 L 0006: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/6/EF av 

20. februar 2008 (EUT L 52 av 27.2.2008, s. 3), rettet ved EUT L 

225 av 28.8.2015, s. 49.”, 

ii) tilpasningsteksten i bokstav a) skal lyde: 

  

(1) EUT L 52 av 27.2.2008, s. 3. 

(2) EUT C 217 av 11.8.2010, s. 7. 



 

”i artikkel 5 nr. 2 skal ordene ’traktaten, særlig artikkel 30 og 46’ er-

stattes med ordene ’EØS-avtalen, særlig artikkel 13 og 16’”, 

iii) tilpasning b) oppheves. 

2. Etter nr. 5d (europaparlaments- og rådsdirektiv 97/67/EF) skal nytt nummer 

lyde: 

”5da. 32010 D 0811(01): Kommisjonsbeslutning av 10. august 2010 om 

opprettelse av Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for 

posttjenester (EUT C 217 av 11.8.2010, s. 7).” 

Artikkel 2 

I EØS-avtalens protokoll 37 skal nytt nummer lyde: 

”42. Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for posttjenester 

(kommisjonsbeslutning 2010/C 217/07).” 

Artikkel 3 

Teksten til direktiv 2008/6/EF, rettet ved EUT L 225 av 28.8.2015, s. 49, og 

beslutning 2010/C 217/07 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet. 

Artikkel 4 

Denne beslutning trer i kraft 26. september 2020, forutsatt at alle meddelelser 

etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt(). 

Artikkel 5 

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

Den europeiske unions tidende. 

Utferdiget i Brussel, 25. september 2020. 

For EØS-komiteen 

Sabine Monauni 

Formann 

 

  

() Forfatningsrettslige krav angitt. 


