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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR  
nr. 13/2013

frá 1. febrúar 2013

um breyt ingu á IV. við auka (Orka) og XXI. við auka (Hagskýrslugerð) við EES-samn ing inn

SAM EIGIN LEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐAN GREINDA ÁKVÖRÐ UN

með vísan til samn ings ins um Evrópska efna hags svæðið, er nefnist „EES-samn ing ur inn“ í því sem hér fer 
á eftir, einkum ákvæða 98. gr.,

og að teknu tilliti til eftir far andi:

1) Fella ber inn í EES-samn ing inn til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/92/EB frá 22. október 2008 
um starfsreglur Banda lags ins til að auka gagnsæi verð lagningar á gasi og rafmagni til endanlegra 
notenda í atvinnurekstri (endur útgefin) (1).

2) Sam kvæmt ákvæðum til skip unar 2008/92/EB fellur úr gildi til skip un ráðs ins 90/377/EBE (2), en sú 
gerð hefur verið felld inn í EES-samn ing inn og ber því að fella hana úr EES-samn ingnum.

3) IV. og XXI. við auki við EES-samn ing inn breytist því í sam ræmi við það.

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 7. liðar (til skip un ráðs ins 90/377/EBE) í IV. við auka við EES-samn ing inn hljóði svo:

„32008 L 0092: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/92/EB frá 22. október 2008 um starfsreglur 
Banda lags ins til að auka gagnsæi verð lagningar á gasi og rafmagni til endanlegra notenda í atvinnurekstri 
(endur útgefin) (Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 9). (1)

(1) Skráð hér ein göngu í upp lýs ingaskyni. Um beitingu sjá XXI. við auka um hagskýrslugerð.“

2. gr.

Texti 26. liðar (til skip un ráðs ins 90/377/EBE) í XXI. við auka við EES-samn ing inn hljóði svo:

„32008 L 0092: Til skip un Evrópu þingsins og ráðs ins 2008/92/EB frá 22. október 2008 um starfsreglur 
Banda lags ins til að auka gagnsæi verð lagningar á gasi og rafmagni til endanlegra notenda í atvinnurekstri 
(endur útgefin) (Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 9).

Ákvæði til skip unarinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

Liechtenstein skal vera undanþegið þeim skuld bind ingum sem mælt er fyrir um í þessari til skip un, að 
þeirri frátalinni að afhenda verðupp lýs ingar fyrir endanlega notendur í atvinnurekstri, þrep IC fyrir raf-
orku, og fyrir endanlega notendur í atvinnurekstri, þrep I3 fyrir gas. Afhenda skal þessar upp lýs ingar 
(þrenns konar verð: verð án skatta og álagðra gjalda, verð án VSK og annarra endur heimtanlegra skatta, 
verð með öllum sköttum, álögðum gjöldum og VSK) á hálfsársfresti innan tveggja mánaða eftir við mið-
un ar tímabilið með því að nota viðeigandi spurningalista frá Hagstofu Evrópu sam bandsins.“

3. gr.

Íslenskur og norskur texti til skip unar 2008/92/EB, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar tíð ind i 
Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

4. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 2. febrúar 2013, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist sam eigin legu EES-nefndinni (*). 

(1) Stjtíð. ESB L 298, 7.11.2008, bls. 9.
(2) Stjtíð. EB L 185, 17.7.1990, bls. 16.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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5. gr.

Ákvörð un þessi skal birt í EES-deild Stjórn ar tíð ind a Evrópu sam bandsins og EES-viðbæti við þau.

Gjört í Brussel 1. febrúar 2013.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Gianluca Grippa

formaður.


