
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 192/2014 

z dnia 25 września 2014 r. 

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo 
informacyjne) oraz protokół 37 (zawierający wykaz przewidziany w artykule 101) do 

Porozumienia EOG [2015/1260] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w 
szczególności jego art. 98 i 101, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji C(2014) 462 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie 
ustanowienia europejskiej grupy regulatorów audiowizualnych usług medialnych. 

(2)  Dla dobrego funkcjonowania Porozumienia EOG należy rozszerzyć protokół 37 do Porozumienia EOG w celu 
uwzględnienia w nim europejskiej grupy regulatorów audiowizualnych usług medialnych ustanowionej na mocy 
decyzji Komisji C(2014) 462, a także zmienić załącznik XI w celu określenia procedur stowarzyszenia z tą grupą. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI i protokół 37 do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Po pkt 5q (dyrektywa 98/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) w załączniku XI do Porozumienia EOG dodaje się, 
co następuje: 

„5r.  C(2014) 462: decyzja Komisji C(2014) 462 z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia europejskiej grupy 
regulatorów audiowizualnych usług medialnych. 

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej decyzji odczytuje się z uwzględnieniem następujących 
dostosowań: 

W art. 4 ust. 1 po wyrazie »Komisja« dodaje się wyrazy »oraz przedstawiciel Urzędu Nadzoru EFTA«. 

Procedury włączania państw EFTA zgodnie z art. 101 Porozumienia: 

Państwa EFTA w pełni uczestniczą w europejskiej grupie regulatorów audiowizualnych usług medialnych, nie 
mają jednak prawa głosu.”. 

Artykuł 2 

Po pkt 38 w protokole 37 do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu: 

„39.  europejska grupa regulatorów audiowizualnych usług medialnych (decyzja Komisji C(2014) 462 z dnia 
3 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia europejskiej grupy regulatorów audiowizualnych usług medialnych).”. 

Artykuł 3 

Teksty decyzji Komisji C(2014) 462 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG 
do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 
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Artykuł 4 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji 
przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 5 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Kurt JÄGER 

Przewodniczący  
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
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