
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 174/2012 

z dnia 28 września 2012 r. 

zmieniająca załącznik XI do Porozumienia EOG (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne 
i społeczeństwo informacyjne) 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

mając na uwadze Porozumienie o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczegól
ności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić zalecenie 
Komisji 2011/750/UE z dnia 8 września 2011 r. 
w sprawie wspierania w sieciach łączności elektronicznej 
w całej UE usługi eCall do przekazywania zgłoszeń alar
mowych przez zainstalowane w pojazdach systemy 
pokładowe, bazującej na numerze 112 (eCall) ( 1 ). 

(2) W związku z tym należy odpowiednio zmienić załącznik 
XI do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku XI do Porozumienia EOG dodaje się po pkt 26j 
(zalecenie Komisji 2005/698/WE) punkt w brzmieniu: 

„26k. 32011 H 0750: zalecenie Komisji 2011/750/UE 
z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wspierania 
w sieciach łączności elektronicznej w całej UE usługi 
eCall do przekazywania zgłoszeń alarmowych przez 

zainstalowane w pojazdach systemy pokładowe, bazu
jącej na numerze 112 (eCall) (Dz.U. L 303 
z 22.11.2011, s. 46).”. 

Artykuł 2 

Teksty zalecenia 2011/750/UE w języku islandzkim i norwe
skim, które mają zostać opublikowane w Suplemencie EOG do 
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 29 września 2012 r., 
pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie 
notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia 
EOG (*). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG oraz 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 28 września 2012 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Atle LEIKVOLL 
Przewodniczący

PL 13.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 341/27 

( 1 ) Dz.U. L 303 z 22.11.2011, s. 46. (*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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