EØS-KOMITEENS BESLUTNING
nr. 79/2003
av 20. juni 2003
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. 168/2002 av
6. desember 2002( 1).

2)

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars 2002 om
rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap
(radiospektrumvedtaket)( 2), skal innlemmes i avtalen –

BESLUTTET FØLGENDE:
Artikkel 1
I avtalens vedlegg XI etter nr. 5ce (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.
2887/2000) skal nytt nr. 5cf lyde:
“5cf.

32002 D 0676: Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EF av 7. mars
2002 om rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap
(radiospektrumvedtaket) (EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1).
Vedtakets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende
tilpasning:
I artikkel 6 skal nytt nr. 4 til 6 lyde:
“4.

Uten at det berører nr. 5 og 6, får nr. 1 til 4 ikke anvendelse for EFTAstatene.

5.

EFTA-statene skal utføre Kommisjonens oppgaver nevnt i nr. 1 når det
gjelder EFTA-statene, og underrette Den faste komité om enhver
hindring for gjennomføringen av dette vedtak som juridisk eller faktisk

(1) EUT L 38 av 13.2.2003, s. 30, og EØS-tillegget til EUT nr. 9 av 13.2.2003, s. 21.
(2) EFT L 108 av 24.4.2002, s. 1.
1

forårsakes av tredjeland eller internasjonale organisasjoner. Den faste
komité skal utarbeide en rapport.
6.

Denne artikkel berører ikke EFTA-statenes rettigheter og forpliktelser
etter relevante internasjonale avtaler.””
Artikkel 2

Teksten til vedtak 676/2002/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØStillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.
Artikkel 3
Denne beslutning trer i kraft 21. juni 2003, 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, 20. juni 2003.
For EØS-komiteen

P. Westerlund
Formann

(*) Forfatningsrettslige krav angitt.
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