30.5.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 12/2013
της 1ης Φεβρουαρίου 2013
για την τροποποίηση του παραρτήματος IV (Ενέργεια) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο
(εφεξής «η συμφωνία για τον ΕΟΧ»), και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η εκτελεστική απόφαση 2011/877/ΕΕ της Επιτροπής, της
19ης Δεκεμβρίου 2011, για καθορισμό εναρμονισμένων
τιμών αναφοράς ως προς την απόδοση για τη χωριστή παρα
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κατ’ εφαρμογή
της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου και την κατάργηση της απόφασης
2007/74/ΕΚ της Επιτροπής (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη
συμφωνία για τον ΕΟΧ.
Η εκτελεστική απόφαση 2011/877/ΕΕ καταργεί την από
φαση 2007/74/ΕΚ της Επιτροπής (2), η οποία έχει ενσωμα
τωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ και πρέπει, συνεπώς, να
διαγραφεί από τη συμφωνία για τον ΕΟΧ.
Το παράρτημα IV της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει,
επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα IV της συμφωνίας για τον ΕΟΧ τροποποιείται ως
εξής:
1) Μετά το σημείο 24α (απόφαση 2008/952/ΕΚ της Επιτροπής),
παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:

(1) ΕΕ L 343 της 23.12.2011, σ. 91.
(2) ΕΕ L 32 της 6.2.2007, σ. 183.

«24β. 32011 D 0877: Εκτελεστική απόφαση 2011/877/ΕΕ
της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2011, για καθορι
σμό εναρμονισμένων τιμών αναφοράς ως προς την από
δοση για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την
κατάργηση της απόφασης 2007/74/ΕΚ της Επιτροπής
(ΕΕ L 343 της 23.12.2011, σ. 91).».
2) Το κείμενο του σημείου 29 (απόφαση 2007/74/ΕΚ της Επιτρο
πής) διαγράφεται.
Άρθρο 2
Τα κείμενα της εκτελεστικής απόφασης 2011/877/ΕΕ στην ισλαν
δική και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένω
σης, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 2 Φεβρουαρίου 2013,
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποι
ήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμ
φωνίας για τον ΕΟΧ (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2013.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Gianluca GRIPPA

(*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

