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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (ESB) nr. 174/2013

frá 5. febrúar 2013

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 106/2008 um áætlun Bandalagsins varðandi 
orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (*)

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, einkum 2. mgr. 194. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópu sam-
bandsins,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópu-
sambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  
nr. 106/2008 er orkustjörnuáætluninni hrint í framkvæmd 
innan Sambandsins á grunni samnings milli ríkisstjórnar 
Bandaríkja Norður-Ameríku og Evrópubandalagsins (3) 
um samhæfingu áætlana um orkunýtnimerkingar á 
skrifstofubúnaði (4). Sá samningur féll úr gildi 28. 
desember 2011 og ráðið samþykkti ákvörðun sem 
heimilaði framkvæmdastjórninni að gera nýjan fimm 
ára samning við Bandaríkin. Samningaviðræðum að því 
er varðar nýjan samning milli ríkisstjórnar Bandaríkja 
Norður-Ameríku og Evrópusambandsins um samhæf ingu 
áætlana um orkunýtnimerkingar á skrifstofu búnaði (5) 
(„samningurinn“) lauk 29. nóvember 2011. Því skal 
tilvísun í samninginn bætt við.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2013, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 187/2014 frá 25. september 
2014 um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn, bíður 
birtingar.

(1) Stjtíð. ESB C 191, 29.6.2012, bls. 142.
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 11. desember 2012 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 20. desember 2012.
(3) Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 1.
(4) Stjtíð. ESB L 381, 28.12.2006, bls. 26.
(5) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2013, bls. 7.

2) Einnig er nauðsynlegt að uppfæra tilvísanirnar í 
merkingar- eða gæðavottunarkerfi Sambandsins sem 
komið var á fót með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2009/125/EB frá 21. október 2009 um ramma til að 
setja fram kröfur varðandi visthönnun að því er varðar 
orkutengdar vörur (6), tilskipun Evrópuþingsins og 
ráðsins 2010/30/ESB frá 19. maí 2010 um merkingar og 
staðlaðar vörulýsingar á orkutengdum vörum er greina 
frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum (7) og 
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá  
25. nóvember 2009 um umhverfismerki ESB (8).

3) Einnig er rétt að breyta nafni orkustjörnunefndarinnar.

4) Tekið skal tillit til VI. gr. samningsins sem kveður á um 
tvenns konar áætlanir um vöruvottunarkerfi (sjálfvottun 
vara sem settar eru á markað Sambandsins og vottun þriðja 
aðila á vörum sem settar eru á markað Sambandsins). 

5) Skýra ber tenginguna við viðeigandi ákvæði tilskipunar 
Evrópuþingsins og ráðsins 2012/27/ESB frá 25. október 
2012 um orkunýtni (9).

6) Skýra skal skuldbindingar aðildarríkjanna og fram-
kvæmdastjórnarinnar um að framfylgja orkustjörnu-
áætluninni.

7) Mat á orkustjörnuáætluninni skal fela í sér skoðun á 
öðrum stefnuvalkostum og nægilegan tíma til að taka 
upplýsta ákvörðun um hugsanlega endurnýjun samn-
ingsins.

8) Því ber að breyta reglugerð (EB) nr. 106/2008 til 
samræmis við það,

(6) Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10.
(7) Stjtíð. ESB L 153, 18.6.2010, bls. 1.
(8) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1.
(9) Stjtíð. ESB L 315, 14.11.2012, bls. 1.
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Reglugerð (EB) nr. 106/2008 er breytt sem hér segir:

1)  í stað titilsins komi eftirfarandi:

„Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 106/2008 
frá 15. janúar 2008 um áætlun Sambandsins varðandi 
orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði“,

2)  Í stað 1. gr. komi eftirfarandi:

„1. gr.

Markmið

Í þessari reglugerð eru settar reglur um áætlun Sambandsins 
varðandi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (hér á 
eftir nefnd orkustjörnuáætlunin) eins og hún er skilgreind 
í samningnum milli ríkisstjórnar Bandaríkjanna og 
Evrópusambandsins um samræmingu áætlana um 
orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði sem undirritaður 
var 10. desember 2012 í Brussel og 18. janúar 2013 í 
Washington (hér á eftir nefndur „samningurinn“).“

(*) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2013, bls. 7.,

3)  Ákvæðum 4. gr. er breytt sem hér segir:

a)  Í stað 1. mgr. komi eftirfarandi:

„1.  Orkustjörnuáætlunin skal stuðla að því að ná 
orkunýtnimarkmiðum aðildarríkjanna og Sambandsins 
eins og um getur í 1. og 3. gr. tilskipunar Evrópu-
þingsins og ráðsins 2012/27/ESB frá 25. október 
2012 um orkunýtni (*). Hún skal samræmd, eftir 
því sem við á, öðru fyrirkomulagi í Sambandinu við 
merkingar eða gæðavottun sem og kerfum, einkum 
kerfi Sambandsins við veitingu umhverfismerkis, sem 
komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 66/2010 frá 25. nóvember 2009 um 
umhverfismerki ESB (**) og merkingum og stöðl-
uðum vörulýsingum á orkutengdum vörum er greina 
frá notkun þeirra á orku og öðrum aðföngum sem 
komið var á með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2010/30/ESB og ráðstöfunum til framkvæmdar til skip-
unar Evrópuþingsins og ráðsins (***) 2009/125/EB frá 
21. október 2009 um ramma til að setja fram kröfur 
varðandi visthönnun að því er varðar orkutengdar 
vörur (****). Sú samræming skal fela í sér skipti á 

sönnunargögnum og, ef við á, að setja sameiginlegar 
nákvæmar tækniforskriftir og kröfur fyrir mismunandi 
kerfi.“

(*) Stjtíð. ESB L 315, 14.11.2012, bls. 1.
(**) Stjtíð. ESB L 27, 30.1.2010, bls. 1.
(***) Stjtíð. ESB L 153, 18.6.2010, bls. 1.

(****) Stjtíð. ESB L 285, 31.10.2009, bls. 10.,

b)  í stað 4. og 5. mgr. komi eftirfarandi:

„4.  Núverandi og ný valfrjáls orkunýtni merkingar-
kerfi fyrir skrifstofubúnað í aðildarríkjunum geta verið 
til staðar samhliða orkustjörnuáætluninni.

5.  Framkvæmdastjórninni eða aðildarríkjunum 
er heimilt, með fyrirvara um reglur Sambandsins 
um samræmismat og samræmismerkingar og/eða 
alþjóðasamninga sem Sambandið hefur gert við þriðju 
lönd að því er varðar aðgang að markaði Sambandsins, 
að prófa vörur sem falla undir þessa reglugerð og eru 
settar á markað í Sambandinu til að sannprófa að þær 
uppfylli kröfur þessarar reglugerðar.“,

4)  Í stað 6. gr. komi eftirfarandi:

„6. gr.

Kynning viðmiðana fyrir orkunýtni

1.  Á meðan samningurinn er í gildi skulu yfirvöld á 
vegum ríkisins í skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu 
reglna um útboð og gerð opinberra verksamninga, 
vörusamninga og þjónustusamninga , með fyrirvara um lög 
Bandalagsins og innlend lög og efnahagslegar viðmiðanir, 
tilgreina kröfur varðandi orkunýtni sem eru ekki síður 
krefjandi en sameiginlegu forskriftirnar fyrir opinbera 
verksamninga þar sem áætlað verðmæti er jafnt eða 
meira en þær viðmiðunarfjárhæðir sem eru tilgreindar 
í 7. gr. þeirrar tilskipunar. Aðildarríkin skulu hvetja 
samningsyfirvöld á svæðisvísu og staðbundin yfirvöld til 
að nota þær kröfur. Grein þessi gildir með fyrirvara um 
ákvæði sem um getur í 6. gr. tilskipunar 2012/27/ESB og í 
c-lið III. viðauka við þá tilskipun.

2.  Á meðan samningurinn er í gildi skulu framkvæmda-
stjórnin og aðrar stofnanir Sambandsins, með fyrirvara um 
lög Sambandsins og landslög og efnahagslegar viðmiðanir, 
tilgreina kröfur varðandi orkunýtni sem eru ekki síður 
krefjandi en sameiginlegu forskriftirnar fyrir opinbera 
verksamninga þar sem áætlað verðmæti er jafnt eða meira 
en þær viðmiðunarfjárhæðir sem eru tilgreindar í 7. gr. 
tilskipunar 2004/18/EB.“

(*)  Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 114.,

5)  Ákvæði 7. gr. falli brott,
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6)  Í stað 8. gr. komi eftirfarandi:

„8. gr.

Orkustjörnunefnd Evrópusambandsins

1.  Framkvæmdastjórnin skal koma á fót orkustjörnu-
nefnd Evrópusambandsins og skal hún skipuð innlendum 
fulltrúum eins og um getur í 9. gr. sem og fulltrúum 
hagsmunaaðila. Orkustjörnunefnd Evrópusam bandsins 
skal endurskoða framkvæmd orkustjörnuáætlun arinnar 
innan Sambandsins og vera framkvæmdastjórninni til 
ráðgjafar og aðstoðar, eftir því sem við á, til að gera henni 
kleift að rækja hlutverk sitt sem stjórnunareining, eins og 
um getur í IV. gr. samningsins.

2.  Framkvæmdastjórnin skal tryggja, eftir því sem við 
verður komið, að orkustjörnunefnd Evrópusambandsins 
fylgist með því í störfum sínum, að því er alla vöruflokka 
skrifstofubúnaðar varðar, að jafnvægi sé í þátttöku allra 
hagsmunaaðila að því er varðar viðkomandi vöruflokk, 
svo sem framleiðenda, smásala, innflytjenda, umhverfis-
verndarsamtaka og neytendasamtaka.

3.  Framkvæmdastjórnin skal með aðstoð orkustjörnu-
nefndarinnar fylgjast með útbreiðslu á markaði á vörum 
sem bera sameiginlega kennimerkið og þróun í orkunýtni 
skrifstofubúnaðar með tímabæra endurskoðun sam-
eiginlegu forskriftanna fyrir augum.

4.  Framkvæmdastjórnin skal setja orkustjörnunefnd 
Evrópusambandsins starfsreglur að teknu tilliti til 
sjónarmiða landsbundinna fulltrúa í orkustjörnunefnd 
Evrópusambandsins.“,

7)  Í stað a-liðar 10. gr. komi eftirfarandi:

„a)  setja markmið varðandi umbætur í orkunýtni, með 
hliðsjón af nauðsyn þess að halda uppi ströngum 
kröfum varðandi neytenda- og umhverfisvernd og þá 
útbreiðslu á markaðnum sem ætti að leitast við að ná 
innan Sambandsins með orkustjörnuáætluninni,“,

8)  Í stað 11. gr. komi eftirfarandi:

„11. gr.

Málsmeðferð vegna undirbúnings á endurskoðun á 
tæknilegum viðmiðunum

1.  Með það í huga að undirbúa endurskoðun á sam-
eiginlegu forskriftunum og vöruflokkum skrifstofubún-
aðar, sem fjallað er um í viðauka C við samninginn, og 
áður en drög að tillögum eru lögð fram eða svar sent 
til Umhverfisstofnunar Bandaríkjanna í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í samningnum 
og í ákvörðun ráðsins 2013/107/ESB frá 13. nóvember 
2012 um undirritun og gerð samnings milli ríkisstjórnar 
Banda ríkja Norður-Ameríku og Evrópusambandsins um 
sam hæfingu áætlana um orkunýtnimerkingar á skrifstofu-
búnaði , er nauðsynlegt að gera ráðstafanirnar sem settar 
eru fram í 2. gr. til 5. gr.

2.  Framkvæmdastjórnin getur farið þess á leit við 
orkustjörnunefnd Evrópusambandsins að hún geri tillögur 
að endurskoðun samningsins eða sameiginlegu forskrift-
anna fyrir vöru. Framkvæmdastjórnin getur lagt tillögu 
fyrir orkustjörnunefnd Evrópusambandsins um endur-
skoðun sameiginlegu forskriftanna fyrir vöru eða um 
endurskoðun samningsins. Orkustjörnunefnd Evrópusam-
bandsins getur einnig lagt tillögur fyrir framkvæmda-
stjórnina að eigin frumkvæði.

3.  Framkvæmdastjórnin skal hafa samráð við 
orkustjörnunefnd Evrópusambandsins í hvert sinn sem 
henni berst tillaga frá Umhverfisstofnun Bandaríkjanna um 
endurskoðun samningsins.

4.  Í áliti sínu til framkvæmdastjórnarinnar skulu aðilar 
orku stjörnu nefndar Evrópusambandsins taka tillit til 
niðurstaðna hagkvæmnis- og markaðsrannsókna og þeirrar 
tækni sem er fyrir hendi til að draga úr orkunotkun.

5.  Framkvæmdastjórnin skal taka sérstakt tillit til 
markmiðsins að setja strangar sameiginlegar tæknifor-
skriftir, sem kveðið er á um í 3. mgr. I. gr. samningsins, til 
að draga úr orkunotkun, með tilhlýðilegu tilliti til þeirrar 
tækni sem er fyrir hendi og tengdum kostnaði. Orku-
stjörnunefnd Evrópusambandsins skal einkum taka tillit til 
niðurstaðna nýjustu rannsókna í visthönnun áður en hún 
skýrir frá sjónarmiðum sínum varðandi nýjar sameigin-
legar forskriftir.“

(*) Stjtíð. ESB L 63, 6.3.2013, bls. 5.,

9)  Eftirfarandi komi í stað 3. mgr. 12. gr.:

„3.  Framkvæmdastjórnin skal tryggja rétta notkun 
sameiginlega kennimerkisins með því að grípa til eða 
samræma aðgerðir sem lýst er í 2., 3. og 4. mgr. í IX. gr. 
samningsins. Aðildarríkin skulu grípa til aðgerða eftir því 
sem við á, einkum eins og lýst er í 5. mgr. IX. gr. samn-
ingsins, til að tryggja samræmi við ákvæði þessarar reglu-
gerðar á yfirráðasvæði sínu, og tilkynna framkvæmda-
stjórninni um þær. Aðildarríkjunum er heimilt að vísa 
sönnunargögnum um að þátttakendur í áætluninni fari ekki 
að tilskildum ákvæðum til framkvæmdastjórnarinnar svo 
að hún geti gripið til fyrstu aðgerða.“,

10) Í stað 13. gr. komi eftirfarandi:

„13. gr.

Úttekt og endurskoðun

Áður en aðilar að samningnum ræða endurnýjun hans í 
samræmi við 2. mgr. XIV. gr., skal framkvæmdastjórnin 
gera úttekt á skilvirkni orkustjörnuáætlunarinnar við 
að bæta orkunýtni skrifstofubúnaðar, við að skapa ný 
störf og við að veita framleiðendum markaðstækifæri 
og leggja mat á aðra stefnuvalkosti svo sem í lögum 
Sambandsins, einkum tilskipun 2009/125/EB og 2010/30/
ESB. Niðurstöður slíkrar úttektar og mats skal tilkynna 
Evrópuþinginu og ráðinu a.m.k. tveimur árum áður en 
samningurinn rennur út.“,

11)  Ákvæði 14. gr. falli brott.
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2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Strassborg 5. febrúar 2013.

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins,

M. SCHULZ L. CREIGHTON

forseti. forseti.




