
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 84/2008 HATÁROZATA

(2008. július 4.)

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 2008. június 6-i 67/2008 EGT vegyes bizottsági határozat (1)
módosította.

(2) A kis hatótávolságú eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról szóló, 2006. november
9-i 2006/771/EK bizottsági határozatot (2) bele kell foglalni a megállapodásba.

(3) A rádióspektrum deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID)
eszközök számára történő harmonizációjáról szóló, 2006. november 23-i 2006/804/EK bizottsági
határozatot (3) bele kell foglalni a megállapodásba.

(4) A spektrumhasználatra vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról
szóló, 2007. május 16-i 2007/344/EK bizottsági határozatot (4) bele kell foglalni a megállapodásba.

(5) Az elektronikus hírközlési szolgáltatások keretszabályozása értelmében megvalósuló számviteli elkü
lönítésről és a költségelszámolási rendszerekről szóló, 2005. szeptember 19-i 2005/698/EK bizottsági
ajánlást (5) bele kell foglalni a megállapodásba,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A megállapodás XI. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az 5cy. pontot (2007/176/EK bizottsági határozat) követően a következő pontokkal egészül ki:

„5cz. 32006 D 0771: a Bizottság 2006. november 9-i 2006/771/EK határozata a kis hatótávolságú
eszközök által használt rádióspektrum harmonizációjáról (HL L 312., 2006.11.11., 66. o.).

5cza. 32006 D 0804: a Bizottság 2006. november 23-i 2006/804/EK határozata a rádióspektrum
deciméteres (UHF) frekvenciasávban működő rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök számára
történő harmonizációjáról (HL L 329., 2006.11.25., 64. o.).

5czb. 32007 D 0344: a Bizottság 2007. május 16-i 2007/344/EK határozata a spektrumhasználatra
vonatkozó információk Közösségen belüli harmonizált rendelkezésre állásáról (HL L 129.,
2007.5.17., 67. o.).”
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2. A 26i. pontot (2000/417/EK bizottsági ajánlás) követően a következő ponttal egészül ki:

„26j. 32005 H 0698: a Bizottság 2005. szeptember 19-i 2005/698/EK ajánlása az elektronikus hírköz
lési szolgáltatások keretszabályozása értelmében megvalósuló számviteli elkülönítésről és a
költségelszámolási rendszerekről (HL L 266., 2005.10.11., 64. o.).”

2. cikk

A 2006/771/EK, a 2006/804/EK és a 2007/344/EK határozatnak, valamint a 2005/698/EK ajánlásnak az
Európai Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi és norvég nyelvű szövege hiteles.

3. cikk

Ez a határozat 2008. július 5-én lép hatályba, feltéve, hogy az EGT Vegyes Bizottság a megállapodás
103. cikkének (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. július 4-én.

az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök

őfensége Nikolaus von LIECHTENSTEIN herceg
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(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.


