
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 11/2008 HATÁROZATA

(2008. február 1.)

az EGT-megállapodás XI. mellékletének (Távközlési szolgáltatások) módosításáról

AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosí-
tott, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra (a továbbiakban: a megállapodás) és különösen
annak 98. cikkére,

mivel:

(1) A megállapodás XI. mellékletét a 2007. december 7-i 162/2007 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A rádióspektrum 5 GHz-es frekvenciasávjának a vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a
rádiós helyi hálózatokat is (WAS/RLAN), megvalósítására történő harmonizált felhasználásáról szóló
2005/513/EK határozat módosításáról szóló, 2007. február 12-i 2007/90/EK bizottsági határozatot (2)
bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A 116-os nemzeti számsík harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő
fenntartásáról szóló, 2007. február 15-i 2007/116/EK bizottsági határozatot (3) bele kell foglalni a
megállapodásba.

(4) Az elektronikus hírközlő hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó esz-
közökre és szolgáltatásokra vonatkozó szabványoknak és/vagy előírásoknak minden korábbi változat
helyébe lépő jegyzékéről szóló, 2006. december 11-i 2007/176/EK bizottsági határozatot (4) bele kell
foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XI. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 5cs. pont (2005/513/EK bizottsági határozat) a következő szöveggel egészül ki:

„az alábbi módosítással:

– 32007D 0090: a Bizottság 2007. február 12-i 2007/90/EK határozata (HL L 41., 2007.2.13., 10. o.).”

2. A melléklet az 5cw. pontot (2007/131/EK bizottsági határozat) követően a következő pontokkal egészül
ki:

„5cx. 32007 D 0116: a Bizottság 2007. február 15-i 2007/116/EK határozata a 116-os nemzeti számsík
harmonizált közérdekű szolgáltatások harmonizált számai részére történő fenntartásáról (HL L 49.,
2007.2.17., 30. o.).

5cy. 32007 D 0176: a Bizottság 2006. december 11-i 2007/176/EK határozata az elektronikus hírközlő
hálózatokra, az elektronikus hírközlési szolgáltatásokra és a kapcsolódó eszközökre és szolgáltatá-
sokra vonatkozó szabványoknak és/vagy előírásoknak minden korábbi változat helyébe lépő jegy-
zékéről (HL L 86., 2007.3.27., 11. o.).”

(1) HL L 124., 2008.5.8., 28. o.
(2) HL L 41., 2007.2.13., 10. o.
(3) HL L 49., 2007.2.17., 30. o.
(4) HL L 86., 2007.3.27., 11. o.
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2. cikk

A 2007/90/EK, a 2007/116/EK és a 2007/176/EK határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-
kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. február 2-án lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás 103. cik-
kének (1) bekezdésében előírt összes bejelentést megkapta (*).

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében kell
közzétenni.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 1-jén.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

Alan SEATTER

(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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