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EØS-KOMITEENS BESLUTNING

nr. 98/2011

av 30. september 2011

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Elektronisk kommunikasjon, 

audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen 

om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeids område, heretter kalt ”avtalen”, særlig 

artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

1) Avtalens vedlegg XI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 79/2011 av 1. juli 2011(1).

2) Kommisjonsvedtak 2009/343/EF av 21. april 2009 om endring av vedtak 2007/131/EF om å tillate 

harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi(2) 

skal innlemmes i avtalen

3) Kommisjonsvedtak 2009/381/EF av 13. mai 2009 om endring av vedtak 2006/771/EF om 

harmonisering av radiospektrum for bruk av kort distanse utstyr(3) skal innlemmes i avtalen – 

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XI gjøres følgende endringer:

1. I nr. 5cw (kommisjonsvedtak 2007/131/EF) tilføyes følgende: 

”, endret ved:

–  32009 D 0343: Kommisjonsvedtak 2009/343/EF av 21. april 2009 (EUT L 105 av 25.4.2009, 

s. 9).”

2. I nr. 5cz (kommisjonsvedtak 2006/771/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

”– 32009 D 0381: Kommisjonsvedtak 2009/381/EF av 13. mai 2009 (EUT L 119 av 14.5.2009, 

s. 32).”

Artikkel 2

Teksten til vedtak 2009/343/EF og 2009/381/EF på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget 

til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. oktober 2011, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter 

avtalens artikkel 103 nr. 1(4). 

(1) EUT L 262 av 6.10.2011, s. 50 og EØS-tillegget til EUT nr. 54 av 6.10.2011, s. 63.

(2) EUT L 105 av 25.4.2009, s. 9.

(3) EUT L 119 av 14.5.2009, s. 32.

( ) Ingen forfatningsrettslige krav angitt.
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Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende.

Utferdiget i Brussel, 30. september 2011.

For EØS-komiteen

Kurt Jäger
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