
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 92/2016 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo 
informacyjne) do Porozumienia EOG [2017/2042] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 
z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające 
dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektro
nicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych 
sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (1). 

(2)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2352 z dnia 
16 grudnia 2015 r. ustalające średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej 
w Unii (2). 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W załączniku XI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:  

1) w pkt 5cu (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012) dodaje się, co następuje: 

„, zmienione: 

—  32015 R 2120: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.  
(Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1).”;  

2) po pkt 5cua (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1203/2012) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„5cub.  32015 R 2352: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2352 z dnia 16 grudnia 2015 r. ustalające 
średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii (Dz.U. L 331 
z 17.12.2015, s. 7).”;  

3) po pkt 5oab (rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004) dodaje się punkt w brzmieniu: 

„5ob.  32015 R 2120: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. 
ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE 
w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw 
użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach 
łączności ruchomej wewnątrz Unii (Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/2120 i rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2352 w języku islandzkim 
i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 
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(1) Dz.U. L 310 z 26.11.2015, s. 1. 
(2) Dz.U. L 331 z 17.12.2015, s. 7. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 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 Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 29 kwietnia 2016 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Claude MAERTEN 

Przewodniczący  
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(*) Wskazano wymogi konstytucyjne. 
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