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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 167/2004 

frá 3. desember 2004 

um breytingu á 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) IV. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

123/2004 frá 24. september 2004 (1). 
 
2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2422/2001 frá 6. nóvember 2001 um 

áætlun Bandalagsins varðandi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (2) skal felld inn í 
samninginn. 

 
ÁKVEÐIÐ EFTIRFARANDI: 
 

1. gr. 
 
Eftirfarandi liður bætist við á eftir 17. lið (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/91/EB) í 
IV. viðauka við samninginn: 

„18. 32001 R 2422: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2422/2001 frá 6. 
nóvember 2001 um áætlun Bandalagsins varðandi orkunýtnimerkingar á 
skrifstofubúnaði (Stjtíð. ESB L 332, 15.12.2001, bls. 1). 

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

a) Allar tilvísanir til samningsins milli ríkisstjórnar Bandaríkja Norður-Ameríku og 
Evrópubandalagsins um samhæfðar áætlanir um orkunýtnimerkingar á 
skrifstofubúnaði skulu lesnar sem tilvísun til bréfaskipta milli umhverfisstofnunar 
Bandaríkjanna (EPA) og jarðolíu- og orkuráðuneytisins í Noregi, 
iðnaðarráðuneytisins á Íslandi og efnahagsskrifstofunnar í Liechtenstein einnig, 
nema í 11. og 14. gr., en þar skal tilvísunin til fyrrnefnds samnings standa. 

b) Í stað orðanna „sem Bandalagið hefur gert við þriðju lönd“ í 4. mgr. 4. gr. komi 
orðin „Bandalagsins eða EFTA-ríkja annars vegar og annarra ríkja hins vegar“. Í 
stað orðanna „Framkvæmdastjórninni eða aðildarríkjunum er heimilt,“ komi orðin 
„Framkvæmdastjórninni, aðildarríkjunum og EFTA-ríkjunum er heimilt, í eigin 
lögsögu og“. 

c) Í stað orðanna „Framkvæmdastjórnin skal“ í fyrsta málslið 3. mgr. 12. gr. komi 
orðin „EFTA-ríkin og framkvæmdastjórnin skulu, hvert í sinni lögsögu,“. 

d) Ákvæði 13. gr. gilda ekki.“ 
 
                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 64, 10.3.2005, bls. 20 og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 12, 10.3.2005, bls. 13. 
(2) Stjtíð. ESB L 332, 15.12.2001, bls. 1. 
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2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 2422/2001, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 

 

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

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við 
þau. 
 

Gjört í Brussel 3. desember 2004. 
 

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

 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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