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ÁKVÖRÐ UN SAM EIGIN LEGU EES-NEFND AR INN AR
nr. 187/2014

frá 25. september 2014

um breyt ingu á IV. við auka (Orka) 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 reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 174/2013 frá 
5. febrúar 2013 um breyt ingu á reglu gerð (EB) nr. 106/2008 um áætlun Banda lags ins varð andi 
orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (1).

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

ÁKVÖRÐ UN IN ER SVOHLJÓÐANDI:

1. gr.

Texti 30. liðar (reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 106/2008) í IV. við auka við EES-samn ing inn 
hljóði svo:

„32008 R 0106: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (EB) nr. 106/2008 frá 15. janúar 2008 um áætlun 
Banda lags ins varð andi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 1), eins 
og henni var breytt með:

– 32013 R 0174: Reglu gerð Evrópu þingsins og ráðs ins (ESB) nr. 174/2013 frá 5. febrúar 2013 (Stjtíð. 
ESB L 63, 6.3.2013, bls. 1).

Ákvæði reglu gerð arinnar skulu, að því er samn ing þennan varðar, aðlöguð sem hér segir:

a) Allar vísanir í samn ing inn milli ríkis stjórn ar Banda ríkja Norður-Ameríku og Evrópu sam bandsins 
um sam ræmingu á áætlunum varð andi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði skal túlka sem 
þær feli í sér vísun til bréfa skipta milli Um hverfisstofnunar Banda ríkjanna (EPA) og olíu- og 
orkumálaráðu neytisins í Noregi, iðnaðar- og nýsköpunarráðu neytisins á Íslandi og efna hags ráðu-
neytisins í Liechtenstein, nema í 11. gr. þar sem vísunin í fyrrnefndan samn ing gildir áfram.

b) Í stað orðanna „Sambandið hefur gert við þriðju lönd“ í 5. mgr. 4. gr. komi orðin „Sambandið eða 
EFTA-ríkin hafa gert við þriðju lönd,“. Í stað orðanna „Fram kvæmda stjórn inni eða aðild ar ríkjum 
er heimilt“ komi orðin „Fram kvæmda stjórn inni eða aðild ar ríkjum eða EFTA-ríkjum, hverjum 
aðila á sínu valdsviði, er heimilt“.

c) Í stað orðsins „Fram kvæmda stjórn in“ í fyrsta málslið 3. mgr. 12. gr. komi orðin „EFTA-ríkin og 
fram kvæmda stjórn in, hver aðili á sínu valdsviði“.

d) Ákvæði 13. gr. gilda ekki.“

2. gr.

Íslenskur og norskur texti reglu gerð ar (ESB) nr. 174/2013, sem verður birt ur í EES-viðbæti við Stjórn ar-
tíð ind i Evrópu sam bandsins, telst fullgiltur.

3. gr.

Ákvörð un þessi öðlast gildi 26. september 2014, að því tilskildu að allar til kynn ingar sam kvæmt 1. mgr. 
103. gr. EES-samn ings ins hafi borist (2*).

(1) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2013, bls. 1.
(*) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna.
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4. 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 25. september 2014.

Fyrir hönd sam eigin legu EES-nefnd ar inn ar

Kurt Jäger

formaður.


