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DECIZIA NR. 242/2016 A COMITETULUI MIXT AL SEE
din 2 decembrie 2016
de modificare a anexei XI (Comunicații electronice, servicii audiovizuale și societatea
informațională) la Acordul privind SEE [2018/1180]
COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European („Acordul privind SEE”), în special articolul 98,
întrucât:
(1)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/687 a Comisiei din 28 aprilie 2016 privind armonizarea benzii de
frecvențe de 694-790 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice pe
suport radio în bandă largă și pentru o utilizare națională flexibilă în Uniune (1) trebuie încorporată în Acordul
privind SEE.

(2)

Prin urmare, anexa XI la Acordul privind SEE ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
În anexa XI la Acordul privind SEE, după punctul 5czl [Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/339 a Comisiei] se
introduce următorul punct:
„5czm. 32016 D 0687: Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/687 a Comisiei din 28 aprilie 2016 privind
armonizarea benzii de frecvențe de 694-790 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de
comunicații electronice pe suport radio în bandă largă și pentru o utilizare națională flexibilă în Uniune
(JO L 118, 4.5.2016, p. 4).”
Articolul 2
Textele Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/687 în limbile islandeză și norvegiană, care urmează să fie publicate în
suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt autentice.
Articolul 3
Prezenta decizie intră în vigoare la 3 decembrie 2016, cu condiția să se fi efectuat toate notificările prevăzute la
articolul 103 alineatul (1) din Acordul privind SEE (*).
Articolul 4
Prezenta decizie se publică în secțiunea SEE și în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 2 decembrie 2016.
Pentru Comitetul mixt al SEE
Președintele
Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(1) JO L 118, 4.5.2016, p. 4.
(*) Nu au fost semnalate obligații constituționale.

