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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 123/2004 

frá 24. september 2004 

um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og IV. 
viðauka (Orka) við EES-samninginn 

 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR, 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum 
samkvæmt bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á 
eftir „samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) II. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

68/2004 frá 4. maí 2004 ( 1). 
 
2) IV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

68/2004 frá 4. maí 2004 ( 2). 
 
3) Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB frá 22. mars 2002 um framkvæmd 

tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar á loftræstibúnaði til 
heimilisnota (3), með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 34, 11.2.2003, bls. 30, 
skal felld inn í samninginn. 

 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
II. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 4g (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/40/EB) 

í IV. kafla: 

„4h. 32002 L 0031: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB frá 22. mars 2002 
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar á 
loftræstibúnaði til heimilisnota (Stjtíð. EB L 86, 3.4.2002, bls. 26), með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 34, 11.2.2003, bls. 30, eins og henni var 
breytt með: 

- 1 03 T: Lög um aðildarskilmála Lýðveldisins Tékklands, Lýðveldisins 
Eistlands, Lýðveldisins Kýpur, Lýðveldisins Lettlands, Lýðveldisins Litháens, 
Lýðveldisins Ungverjalands, Lýðveldisins Möltu, Lýðveldisins Póllands, 
Lýðveldisins Slóveníu og Lýðveldisins Slóvakíu og aðlögun sáttmálanna sem 
mynda grundvöll Evrópusambandsins, samþykkt 16. apríl 2003 (Stjtíð. ESB L 
236, 23.9.2003, bls. 33). 

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 
segir: 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 277, 26.8.2004, bls. 187 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 43, 26.8.2004, bls. 168. 
(2) Stjtíð. ESB L 277, 26.8.2004, bls. 187 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 43, 26.8.2004, bls. 168. 
(3) Stjtíð. EB L 86, 3.4.2002, bls. 26. 
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a) Í stað orðanna „gera þá bráðabirgðaráðstöfun, til 30. júní 2003, að“ í 4. gr. 
komi orðin „til bráðabirgða, eða uns samræmdu staðlarnir, sem um getur í 2. 
gr., hafa verið birtir,“. 

b) Í I. viðauka bætist við textinn sem kveðið er á um í 7. þætti 1. viðbætis II. 
viðauka við samninginn. 

c) Í V. viðauka bætist við textinn sem kveðið er á um í 7. þætti 2. viðbætis II. 
viðauka við samninginn.“ 

 
2. Í 1. og 2. viðbæti bætist við efni samkvæmt því sem segir í I. og II. viðauka við ákvörðun 

þessa. 
 

2. gr. 
 
IV. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi liður bætist við á eftir lið 11g (tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 

2002/40/EB): 

„11h. 32002 L 0031: Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB frá 22. mars 2002 
um framkvæmd tilskipunar ráðsins 92/75/EBE að því er varðar orkumerkingar á 
loftræstibúnaði til heimilisnota (Stjtíð. EB L 86, 3.4.2002, bls. 26), með 
leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB L 34, 11.2.2003, bls. 30 (1). 
(1) Skráð hér aðeins í upplýsingaskyni; um beitingu gerðarinnar vísast til II. viðauka, Tæknilegar 

reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun. 

Ákvæði tilskipunarinnar skulu, að því er samning þennan varðar, aðlöguð sem hér 
segir: 

a) Í stað orðanna „gera þá bráðabirgðaráðstöfun, til 30. júní 2003, að“ í 4. gr. 
komi orðin „til bráðabirgða, eða uns samræmdu staðlarnir, sem um getur í 2. 
gr., hafa verið birtir,“. 

b) Í I. viðauka bætist við textinn sem kveðið er á um í 7. þætti 5. viðbætis II. 
viðauka við samning þennan. 

c) Í V. viðauka bætist við textinn sem kveðið er á um í 7. þætti 6. viðbætis II. 
viðauka við samning þennan.“ 

 
2. Í 5. og 6. viðbæti bætist við efni samkvæmt því sem segir í III. og IV. viðauka við 

ákvörðun þessa. 
 

3. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti tilskipunar 2002/31/EB, með leiðréttingum sem birtust í Stjtíð. ESB 
L 34, 11.2.2003, bls. 30, sem verður birtur í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 25. september 2004 að því tilskildu að allar tilkynningar 
samkvæmt 1. mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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5. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 24. september 2004. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
Formaður 
 
 
 
 
Kjartan Jóhannsson 
 
 
Ritarar 
sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 
 
 
 
Ø. Hovdkinn  M. Brinkmann 
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I. VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2004 
 

Eftirfarandi þáttur bætist við á eftir 6. þætti 1. viðbætis II. viðauka við samninginn: 
 

„7. ÞÁTTUR 
 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB 
 

(loftræstibúnaður til heimilisnota) 
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II. VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2004 
 

Eftirfarandi þáttur bætist við á eftir 6. þætti 2. viðbætis II. viðauka við samninginn: 
 

„7. ÞÁTTUR 
 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB 
 

(loftræstibúnaður til heimilisnota) 
 

Athugasemd 
og 

merkimiði, 
I. viðauki 

Upplýsinga-
blað og 

póstpöntun, 
II. og III. 
viðauki 

EN IS NO 

⊗  Energy  Orka Energ i 

I 1 Manufacturer Framleiðandi Merke 

II 2 Model Gerð  Modell 

II 2 Outside unit Utandyrabúnaður Utendørs enhet 

II 2 Inside unit Innandyrabúnaður Innendørs enhet 

⊗  More efficient  Góð nýtni Lavt energiforbruk 

⊗  Less efficient Slæm nýtni Høyt energiforbruk 

 3 Energy efficiency class 
… on a scale of A 
(more efficient) to G 
(less efficient) 

Orkunýtniflokkur … á 
kvarðanum A (góð 
nýtni) til G (slæm 
nýtni) 

Klassifisering av 
energieffektiv itet etter 
en skala fra A (lavt 
energiforbruk) t il G 
(høyt energiforbruk) 

V 5 Annual energy 
consumption 
 
kWh in cooling mode 

Orkunotkun við kæl-
ingu á ársgrundvelli í 
kWh 

Årlig energ iforbruk 
 
kWh ved kjø ling  

V 5 Actual consumption 
will depend on how the 
appliance is used and 
climate 

Raunnotkun fer eftir því 
hvernig tækið er notað 
og loftslagi 

Det faktiske energifor-
bruket avhenger av 
hvordan apparatet 
brukes og av klimaet  

VI 6 Cooling output Kæling Kjø leeffekt  

VII 7 Energy efficiency ratio 
(EER) at full load 

Orkunýtnihlutfall við 
fullan styrk 

Energ ieffektiv itets-
kvotient ved full belast-
ning 

VII 7 The higher the better Því hærri, því betri Jo høyere, desto bedre 

VIII 8 Size Stærð Type 

VIII 8 Cooling only Kæling eingöngu Bare kjøling 

VIII 8 Cooling/heating Kæling/hitun Kjø ling/oppvarming 

IX 9 Air cooled  Loftkældur Luftkjø lt 

IX 9 Water cooled Vatnskældur Vannkjø lt 
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Athugasemd 
og 

merkimiði, 
I. viðauki 

Upplýsinga-
blað og 

póstpöntun, 
II. og III. 
viðauki 

EN IS NO 

X 10 Heat output Hitun Varmeeffekt 

XI 11 Heating performance: 
A (more efficient) 
G (less efficient) 

Hitunarhæfni: 
A (góð nýtni) 
G (slæm nýtni) 

Energ ieffektiv itets-
klasse for oppvarmings-
funksjonen 
A (lav) 
G (høy) 

XII 12 Noise 
(dB(A) re 1 pW) 

Hávaði 
(dB(A) re 1 pW) 

Støy 
(dB(A) re 1 pW) 

⊗  Further info rmation is 
contained in product 
brochures 

Nánari upplýsingar er 
að finna í bæklingum 
sem fy lgja vörunum 

Produktbrosjyrene 
inneholder ytterligere 
opplysninger 

⊗  Norm EN 814 Staðall EN 814 Standard EN 814 

⊗  Air conditioner Loftræstibúnaður Klimaan legg 

⊗  Energy label Directive 
2002/31/EC 

Tilskipun 2002/31/EB 
um orkumerkingar 

Direkt iv 2002/31/EF 
om energ imerking 

 11 Heating mode energy 
efficiency class 

Orkunýtniflokkur v ið 
hitun 

Energ ieffektiv itets-
klasse ved oppvarming 

“ 
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III. VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2004 
 

Eftirfarandi þáttur bætist við á eftir 6. þætti 5. viðbætis IV. viðauka við samninginn: 
 

„7. ÞÁTTUR 
 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB 
 

(loftræstibúnaður til heimilisnota) 
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IV. VIÐAUKI 

við ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 123/2004 
 

Eftirfarandi þáttur bætist við á eftir 6. þætti 6. viðbætis IV. viðauka við samninginn: 
 

„7. ÞÁTTUR 
 

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/31/EB 
 

(loftræstibúnaður til heimilisnota) 
 

Athugasemd 
og 

merkimiði, 
I. viðauki 

Upplýsinga-
blað og 

póstpöntun, 
II. og III. 
viðauki 

EN IS NO 

⊗  Energy  Orka Energ i 

I 1 Manufacturer Framleiðandi Merke 

II 2 Model Gerð  Modell 

II 2 Outside unit Utandyrabúnaður Utendørs enhet 

II 2 Inside unit Innandyrabúnaður Innendørs enhet 

⊗  More efficient  Góð nýtni Lavt energiforbruk 

⊗  Less efficient Slæm nýtni Høyt energiforbruk 

 3 Energy efficiency class 
… on a scale of A 
(more efficient) to G 
(less efficient) 

Orkunýtniflokkur … á 
kvarðanum A (góð 
nýtni) til G (slæm 
nýtni) 

Klassifisering av 
energieffektiv itet etter 
en skala fra A (lavt 
energiforbruk) t il G 
(høyt energiforbruk) 

V 5 Annual energy 
consumption 
 
kWh in cooling mode 

Orkunotkun við kæl-
ingu á ársgrundvelli í 
kWh 

Årlig energ iforbruk 
 
kWh ved kjø ling  

V 5 Actual consumption 
will depend on how the 
appliance is used and 
climate 

Raunnotkun fer eftir því 
hvernig tækið er notað 
og loftslagi 

Det faktiske energifor-
bruket avhenger av 
hvordan apparatet 
brukes og av klimaet  

VI 6 Cooling output Kæling Kjø leeffekt  

VII 7 Energy efficiency ratio 
(EER) at full load 

Orkunýtnihlutfall við 
fullan styrk 

Energ ieffektiv itets-
kvotient ved full belast-
ning 

VII 7 The higher the better Því hærri, því betri Jo høyere, desto bedre 

VIII 8 Size Stærð Type 

VIII 8 Cooling only Kæling eingöngu Bare kjøling 

VIII 8 Cooling/heating Kæling/hitun Kjø ling/oppvarming 

IX 9 Air cooled  Loftkældur Luftkjø lt 

IX 9 Water cooled Vatnskældur Vannkjø lt 
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Athugasemd 
og 

merkimiði, 
I. viðauki 

Upplýsinga-
blað og 

póstpöntun, 
II. og III. 
viðauki 

EN IS NO 

X 10 Heat output Hitun Varmeeffekt 

XI 11 Heating performance: 
A (more efficient) 
G (less efficient) 

Hitunarhæfni: 
A (góð nýtni) 
G (slæm nýtni) 

Energ ieffektiv itets-
klasse for oppvarmings-
funksjonen 
A (lav) 
G (høy) 

XII 12 Noise 
(dB(A) re 1 pW) 

Hávaði 
(dB(A) re 1 pW) 

Støy 
(dB(A) re 1 pW) 

⊗  Further info rmation is 
contained in product 
brochures 

Nánari upplýsingar er 
að finna í bæklingum 
sem fy lgja vörunum 

Produktbrosjyrene 
inneholder ytterligere 
opplysninger 

⊗  Norm EN 814 Staðall EN 814 Standard EN 814 

⊗  Air conditioner Loftræstibúnaður Klimaan legg 

⊗  Energy label Directive 
2002/31/EC 

Tilskipun 2002/31/EB 
um orkumerkingar 

Direkt iv 2002/31/EF 
om energ imerking 

 11 Heating mode energy 
efficiency class 

Orkunýtniflokkur v ið 
hitun 

Energ ieffektiv itets-
klasse ved oppvarming 

“ 


	Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar

