
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 187/2014 

z dnia 25 września 2014 r. 

zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2015/1255] 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej „Porozumieniem EOG”), w 
szczególności jego art. 98, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 174/2013 z 
dnia 5 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 106/2008 w sprawie wspólnotowego programu 
znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (1). 

(2)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do Porozumienia EOG, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Tekst pkt 30 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008) w załączniku IV do Porozumienia 
EOG otrzymuje brzmienie: 

„32008 R 0106: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w 
sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych (Dz.U. L 39 z 
13.2.2008, s. 1), zmienione: 

—  32013 R 0174: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 174/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. 
(Dz.U. L 63 z 6.3.2013, s. 1). 

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących 
dostosowań: 

a)  wszelkie odniesienia do Umowy między rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki a Unią Europejską w sprawie 
koordynacji programów znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych należy rozumieć jako 
zawierające odniesienie również do wymiany listów między Agencją Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych 
a Ministerstwem ds. Ropy Naftowej i Energii Norwegii, Ministerstwem Przemysłu i Innowacji Islandii oraz 
Urzędem ds. Spraw Gospodarczych Liechtensteinu, z wyjątkiem art. 11, który odnosi się wyłącznie do Umowy; 

b)  w art. 4 ust. 5 wyrazy »Unią a państwami trzecimi« należy rozumieć jako »Unią lub państwami EFTA, z jednej 
strony, a państwami trzecimi, z drugiej«. Wyrazy »badane przez Komisję lub państwa członkowskie« należy 
rozumieć jako »badane przez Komisję lub państwa członkowskie, lub państwa EFTA, w granicach przysługujących 
im kompetencji,«; 

c)  w art. 12 ust. 3 zdanie pierwsze wyraz »Komisja« należy rozumieć jako »Państwa EFTA i Komisja, w granicach 
przysługujących im kompetencji,«; 

d)  art. 13 nie stosuje się.”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia (UE) nr 174/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie 
EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. 
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(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2013, s. 1. 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 września 2014 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji 
przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 25 września 2014 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 
Kurt JÄGER 

Przewodniczący  
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych. 
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