ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 82/1999
frá 25. júní 1999
um breytingu á bókun 37 og
X. viðauka (Hljóð- og myndmiðlun) 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. og 101. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
Bókun 37 við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 74/1999 frá 28. maí 1999( 1 ).
X. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar
nr. 54/1999 frá 30. apríl 1999( 2 ).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB frá 30. júní 1997 um breytingu á
tilskipun ráðsins 89/552/EB um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um sjónvarpsrekstur( 3 ) skal felld inn í
samninginn.
Vegna góðrar framkvæmdar samningsins ber að útvíkka bókun 37 við samninginn
þannig að hún taki til tengslanefndarinnar sem komið er á fót samkvæmt tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB og breyta X. viðauka við samninginn til að mæla
fyrir um tilhögun aðildar að þessari tengslanefnd.
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI:

(1 ) Hefur ekki enn verið b irt.
(2 ) Hefur ekki enn verið b irt.
(3 ) Stjt íð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 60.
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1. gr.
Eftirfarandi liður bætist við í bókun 37 við samninginn á eftir 11. lið (dýralyfjanefnd):
,,12.

Tengslanefnd um sjónvarpsrekstur (tilskipun ráðsins 89/552/EBE)“.
2. gr.

1. lið (tilskipun ráðsins 89/552/EBE) í X. viðauka við samninginn skal breytt sem hér
segir:
1.

Eftirfarandi bætist við:
,,, eins og henni var breytt með:
-

2.

397 L 0036: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB frá 30.
júní 1997 (Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 60).“

Eftirfarandi verði nýr aðlögunarliður a):
,, Í 5. mgr. 2. gr. lesist ,,52. gr. o. áfr. í stofnsáttmála Evrópubandalagsins“ sem
,,31. gr. o. áfr. í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið“.“;

3.

Fyrrverandi aðlögunarliðir a) og b) verði hvor um sig aðlögunarliðir b) og c).
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4.

Eftirfarandi bætist við á eftir aðlögunarliðunum:
,,Tilhögun aðildar Liechtensteins, Íslands og Noregs í samræmi við 101. gr.
þessa samnings:
Hverju EFTA-ríki er heimilt að tilnefna einn fulltrúa þar til bærs yfirvalds sem
tilnefnt er af hverju EFTA-ríki sem á að taka þátt í fundum
tengslanefndarinnar um sjónvarpsrekstur sem vísað er til í 23. gr. a í tilskipun
ráðsins 89/552/EBE.
Framkvæmdastjórn EB skal innan tilhlýðilegs frests tilkynna þátttakendum um
dagsetningar funda tengslanefndarinnar og senda þeim þær upplýsingar sem
máli skipta.“
3. gr.

Fullgiltur texti tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 97/36/EB á íslensku og norsku
fylgir sem viðauki við útgáfu þessarar ákvörðunar á hvoru máli fyrir sig.
4. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 26. júní 1999, að því tilskildu að allar tilkynningar
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi verið sendar sameiginlegu EESnefndinni.
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5. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild og EES-viðbæti við Stjórnartíðindi
Evrópubandalaganna.
Gjört í Brussel 25. júní 1999.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Formaður

F. Barbaso
Ritarar
sameiginlegu EES-nefndarinnar

G. Vik

E. Gerner
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