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EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2019/296

Nr. 7/325

2020/EØS/7/50

av 20. februar 2019
om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 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 denne vurderingen(*)
EUROPAKOMMISJONEN HAR

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte,
under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 531/2012 av 13. juni 2012 om gjesting i offentlige mobilkommunikasjonsnett i Unionen(1), særlig artikkel 6d nr. 1,
etter samråd med Sammenslutningen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon, og
ut fra følgende betraktninger:
1)

Den nederlandske, greske og portugisiske språkversjonen av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286(2)
inneholder en feil i artikkel 4 nr. 2 første ledd når det gjelder beregningen av minstevolumet av datanettgjestingstjenester i
sluttbrukerleddet som nettgjestingskunden skal kunne forbruke ved periodiske reiser i Unionen, når nettgjestingstilbyderen
anvender en ordning for normal bruk.

2)

Den nederlandske, greske og portugisiske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 2016/2286 bør derfor
rettes. De øvrige språkversjonene berøres ikke.

3)

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Kommunikasjonskomiteen.

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1
(Gjelder ikke den norske teksten.)
Artikkel 2
Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.
Utferdiget i Brussel 20. februar 2019.
For Kommisjonen
Jean-Claude JUNCKER

President
__________

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 50 av 21.2.2019, s. 4, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 166/2019 av 13. juni 2019
om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester), ennå
ikke kunngjort.
(1) EUT L 172 av 30.6.2012, s. 10.
(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 denne vurderingen (EUT L 344 av 17.12.2016, s. 46).

