
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 85/2013 

z dnia 3 maja 2013 r. 

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

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w szczególności 
jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
(WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania 
w życie domeny najwyższego poziomu.eu ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące 
wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego 
poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1654/2005 z dnia 10 października 
2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 
ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące 
wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego 
poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 1255/2007 z dnia 25 października 
2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 
ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące 
wprowadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego 
poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację ( 4 ). 

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (WE) nr 560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustana
wiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowa
dzenia w życie i funkcji domeny najwyższego poziomu 
.eu oraz zasady regulujące rejestrację ( 5 ), z poprawkami 
wprowadzonymi w Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 42 oraz 
w Dz.U. L 80 z 20.3.2012, s. 39. 

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję 
Komisji 2003/375/WE z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie 
wyznaczenia rejestru domeny najwyższego poziomu 
.eu ( 6 ). 

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do 
Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po (usuniętym) pkt 5o załącznika XI do Porozumienia EOG 
dodaje się, co następuje: 

„5oa. 32002 R 0733: rozporządzeniem (WE) nr 733/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 kwietnia 
2002 r. w sprawie wprowadzania w życie domeny 
najwyższego poziomu .eu (Dz.U. L 113 z 30.4.2002, 
s. 1). 

5oaa. 32003 D 0375: decyzją Komisji 2003/375/WE 
z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie wyznaczenia 
rejestru domeny najwyższego poziomu .eu (Dz.U. 
L 128 z 24.5.2003, s. 29). 

5oab. 32004 R 0874: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 
874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. ustanawia
jącym reguły porządku publicznego dotyczące wpro
wadzenia w życie i funkcji domeny najwyższego 
poziomu .eu oraz zasady regulujące rejestrację (Dz.U. 
L 162 z 30.4.2004, s. 40), zmienionym: 

— 32005 R 1654: rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1654/2005 z dnia 10 października 2005 r. 
(Dz.U. L 266 z 11.10.2005, s. 35), 

— 32007 R 1255: rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 1255/2007 z dnia 25 października 2007 r. 
(Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 16), 

— 32009 R 0560: rozporządzeniem Komisji (WE) 
560/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. (Dz.U. 
L 166 z 27.6.2009, s. 3), z poprawkami wprowa
dzonymi w Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 42 oraz 
w Dz.U. L 80 z 20.3.2012, s. 39. 

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy 
rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem 
następującego dostosowania: 

Wykaz nazw, które mogą być zarezerwowane odpo
wiednio dla Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, jak 
określono w pkt 2 załącznika, jest rozumiany jako 
wykaz nazw, które mogą być zarejestrowane odpo
wiednio przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię 
w pkt 1 załącznika.”.
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( 1 ) Dz.U. L 113 z 30.4.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 162 z 30.4.2004, s. 40. 
( 3 ) Dz.U. L 266 z 11.10.2005, s. 35. 
( 4 ) Dz.U. L 282 z 26.10.2007, s. 16. 
( 5 ) Dz.U. L 166 z 27.6.2009, s. 3. 
( 6 ) Dz.U. L 128 z 24.5.2003, s. 29.



Artykuł 2 

Teksty rozporządzeń (WE) nr 733/2002, (WE) nr 874/2004, 
(WE) nr 1654/2005, (WE) nr 1255/2007, (WE) nr 560/2009 
oraz decyzji 2003/375/WE w języku islandzkim i norweskim, 
które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 maja 2013 r., pod 
warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych 
w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suple
mencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 maja 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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