13.12.2012

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR
nr. 173/2012

Nr. 70/29

2012/EES/70/21

frá 28. september 2012
um breytingu á XI. viðauka (Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýs
ingasamfélagið) við EES-samninginn
SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN
með vísan til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt bókun um
breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist „EES-samningurinn“ í því sem hér fer
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Fella ber inn í EES-samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012 frá 13. júní
2012 um reiki á almennum farsímanetum innan Sambandsins (endurútgefin) (1).

2)

Samkvæmt ákvæðum reglugerðar (ESB) nr. 531/2012 fellur úr gildi reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 717/2007 (2), en sú gerð hefur verið felld inn í EES-samninginn og ber því að fella
hana úr EES-samningnum.

3)

XI. viðauki við EES-samninginn breytist því í samræmi við það.

ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI:
1. gr.
Texti liðar 5cu (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 717/2007) í XI. viðauka við EES-samning
inn hljóði svo:
„32012 R 0531: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 531/2012 frá 13. júní 2012 um reiki á
almennum farsímanetum innan Sambandsins (endurútgefin) (Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2012, bls. 10).
Ákvæði reglugerðarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:
a) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 6. mgr. 1. gr.:
„Nú háttar þannig til gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 173/2012 frá
28. september 2012, sem hefur að geyma ákvæði um að fella reglugerð þessa inn í EES-samninginn,
að Seðlabanki Evrópu birtir ekki opinbert gengi evru gagnvart íslenskri krónu og gildir þá opinbert
gengi samkvæmt skráningu Seðlabanka Íslands sama dag.
Í tengslum við síðari gjaldtökumörk og hámarksgjald sem kveðið er á um í 2. mgr. 7. gr., 1. mgr. 9. gr.
og 1. mgr. 12. gr., skal viðmiðunargengið, sem er notað til að ákvarða hin nýju gildi, vera opinbert
gengi samkvæmt skráningu Seðlabanka Íslands tveimur mánuðum fyrir daginn sem nýju gildin eiga
að öðlast gildi, að því er varðar íslenska krónu, enda sé ekki um hliðstæða skráningu að ræða hjá
Seðlabanka Evrópu.“
b) Eftirfarandi málsgrein bætist við í 7. mgr. 1. gr.:
„Nú háttar þannig til gildistökudag ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 173/2012 frá
28. september 2012, sem hefur að geyma ákvæði um að fella reglugerð þessa inn í EES-samninginn,
að Seðlabanki Evrópu birtir ekki opinbert gengi evru gagnvart íslenskri krónu og gildir þá opinbert
gengi samkvæmt skráningu Seðlabanka Íslands sama dag.
Í tengslum við síðari gjaldtökumörk og hámarksgjald sem kveðið er á um í 2. mgr. 8. gr., 2. mgr.
10. gr. og 2. mgr. 13. gr., skal viðmiðunargengið, sem er notað til að ákvarða hin nýju gildi, vera opin
bert meðalgengi samkvæmt skráningu Seðlabanka Íslands tveimur, þremur og fjórum mánuðum fyrir
daginn sem nýju gildin eiga að öðlast gildi, að því er varðar íslenska krónu, enda sé ekki um hliðstæða
skráningu að ræða hjá Seðlabanka Evrópu.““

(1)
(2)

Stjtíð. ESB L 172, 30.6.2012, bls. 10.
Stjtíð. ESB L 171, 29.6.2007, bls. 32.
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2. gr.
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (ESB) nr. 531/2012, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnar
tíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur.
3. gr.
Ákvörðun þessi öðlast gildi 1. nóvember 2012, eða daginn eftir að síðasta tilkynning samkvæmt 1. mgr.
103. gr. EES-samningsins berst sameiginlegu EES-nefndinni (3*).
4. gr.
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 28. september 2012.
Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar
Atle Leikvoll
formaður.

(*)

Stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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