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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 215/41

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 242/2016
της 2ας Δεκεμβρίου 2016
για την τροποποίηση του παραρτήματος XI (Ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οπτικοακουστικές υπηρεσίες και
κοινωνία της πληροφορίας) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2018/1180]
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («η συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/687 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την εναρμόνιση της ζώνης
συχνοτήτων 694-790 MHz για επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και για ευέλικτη εθνική χρήση στην Ένωση (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(2)

Επομένως, το παράρτημα XI της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Μετά το σημείο 5γκστιβ [εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/339 της Επιτροπής] του παραρτήματος XI της συμφωνίας για τον
ΕΟΧ παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«5γκστιγ. 32016 D 0687: Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/687 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την
εναρμόνιση της ζώνης συχνοτήτων 694-790 MHz για επίγεια συστήματα, ικανά να παρέχουν ασύρματες
ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για ευέλικτη εθνική χρήση στην Ένωση (ΕΕ L 118 της
4.5.2016, σ. 4).».
Άρθρο 2
Τα κείμενα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/687 στην ισλανδική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 3 Δεκεμβρίου 2016, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι
κοινοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Η Πρόεδρος
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) ΕΕ L 118 της 4.5.2016, σ. 4.
(*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

