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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 63/2013
της 3ης Μαΐου 2013
για την τροποποίηση του παραρτήματος II (Τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και πιστοποίηση) της
συμφωνίας για τον ΕΟΧ
Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1057/2012 της Επιτροπής, της
12ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτή
ματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη
χρήση του διμεθυλοπολυσιλοξανίου (Ε 900) ως αντιαφρώ
δους παράγοντα στα συμπληρώματα τροφίμων (6) πρέπει να
ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1058/2012 της Επιτροπής, της
12ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα
αφλατοξινών στα ξηρά σύκα (7) πρέπει να ενσωματωθεί στη
συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1147/2012 της Επιτροπής, της 4ης
Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος
II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
του κηρού μελισσών (E 901), του καρναουβικού κηρού (E
903), του σελάκ (Ε 904) και του μικροκρυσταλλικού κηρού
(Ε 905) σε ορισμένους καρπούς (8) πρέπει να ενσωματωθεί
στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(9)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1148/2012 της Επιτροπής, της 4ης
Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος
II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
του διοξειδίου του θείου — θειωδών αλάτων (E 220-228)
και της αλγινικής προπανοδιόλης-1,2 (E 405) σε ποτά με
βάση το γλεύκος σταφυλιών που έχει υποστεί ζύμωση (9)
πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(10)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1149/2012 της Επιτροπής, της 4ης
Δεκεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος
II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
των εκχυλισμάτων δενδρολίβανου (Ε 392) στη γέμιση ξηρών
γεμιστών ζυμαρικών (10) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφω
νία για τον ΕΟΧ.

(11)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1183/2012 της Επιτροπής, της
30ής Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση και τη διόρ
θωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 10/2011 για τα πλαστικά
υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή
με τρόφιμα (11) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για
τον ΕΟΧ.

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

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1047/2012 της Επιτροπής, της 8ης
Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1924/2006 όσον αφορά τον κατάλογο των ισχυρι
σμών διατροφής (1) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία
για τον ΕΟΧ.

(1)

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1048/2012 της Επιτροπής, της 8ης
Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την έγκριση ισχυρισμού υγείας
ο οποίος διατυπώνεται για τα τρόφιμα και αφορά τη μείωση
του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας (2) πρέπει να ενσωματω
θεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1049/2012 της Επιτροπής, της 8ης
Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του παραρτήματος II
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση
σιροπιού πολυγλυκιτόλης σε διάφορες κατηγορίες τροφί
μων (3) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1050/2012 της Επιτροπής, της 8ης
Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών για
τα πρόσθετα τροφίμων που αναφέρονται στα παραρτήματα II
και ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το
σιρόπι πολυγλυσιτόλης (4) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμ
φωνία για τον ΕΟΧ.

(5)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1056/2012 της Επιτροπής, της
12ης Νοεμβρίου 2012, για την τροποποίηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τα ένζυμα τροφίμων όσον αφορά τα
μεταβατικά μέτρα (5) πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία
για τον ΕΟΧ.
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Η παρούσα απόφαση αφορά νομοθεσία σχετικά με τρόφιμα.
Η εν λόγω νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στο Λιχτενστάιν στον
βαθμό που η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρω
παϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχε
τικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων επεκτείνεται στο
Λιχτενστάιν, όπως διευκρινίζεται στην εισαγωγή του κεφα
λαίου ΧΙΙ του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ.
Ως εκ τούτου, η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στο
Λιχτενστάιν.
Το παράρτημα II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει
συνεπώς να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
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— 32012 R 1147: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1147/2012 της
Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ L 333 της
5.12.2012, σ. 34),
— 32012 R 1148: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1148/2012 της
Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ L 333 της
5.12.2012, σ. 37),
— 32012 R 1149: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1149/2012 της
Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ L 333 της
5.12.2012, σ. 40).».
5) Στο σημείο 55 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής]
προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

Άρθρο 1
Το κεφάλαιο XII του παραρτήματος II της συμφωνίας για τον ΕΟΧ
τροποποιείται ως εξής:
1) Στο σημείο 54πιη [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] προστίθεται η
ακόλουθη περίπτωση:
«— 32012 R 1047: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1047/2012 της
Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012 (ΕΕ L 310 της
9.11.2012, σ. 36).».
2) Στο σημείο 54ρδ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επι
τροπής] προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:
«— 32012 R 1058: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1058/2012 της
Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2012 (ΕΕ L 313 της
13.11.2012, σ. 14).».
3) Στο σημείο 54ρκ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] προστίθενται τα
εξής:
«, όπως τροποποιήθηκε με:
— 32012 R 1056: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1056/2012 της
Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2012 (ΕΕ L 313 της
13.11.2012, σ. 9).».
4) Στο σημείο 54ρκβ [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] προστίθενται
οι ακόλουθες περιπτώσεις:
«— 32012 R 1049: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1049/2012 της
Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012 (ΕΕ L 310 της
9.11.2012, σ. 41),
— 32012 R 1057: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1057/2012 της
Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2012 (ΕΕ L 313 της
13.11.2012, σ. 11),

«— 32012 R 1183: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1183/2012 της
Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2012 (ΕΕ L 338 της
12.12.2012, σ. 11).».
6) Στο σημείο 69 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 231/2012 της Επιτρο
πής] προστίθενται τα εξής:
«, όπως τροποποιήθηκε με:
— 32012 R 1050: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1050/2012 της
Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012 (ΕΕ L 310 της
9.11.2012, σ. 45).».
7) Μετά το σημείο 72 [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
489/2012 της Επιτροπής] παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«73. 32012 R 1048: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1048/2012 της
Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την
έγκριση ισχυρισμού υγείας ο οποίος διατυπώνεται για τα
τρόφιμα και αφορά τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης
ασθένειας (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 38).».
Άρθρο 2
Τα κείμενα των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1047/2012, (ΕΕ) αριθ.
1048/2012, (ΕΕ) αριθ. 1049/2012, (ΕΕ) αριθ. 1050/2012, (ΕΕ)
αριθ. 1056/2012, (ΕΕ) αριθ. 1057/2012, (ΕΕ) αριθ. 1058/2012,
(ΕΕ) αριθ. 1147/2012, (ΕΕ) αριθ. 1148/2012, (ΕΕ) αριθ.
1149/2012 και (ΕΕ) αριθ. 1183/2012 στην ισλανδική και τη
νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλήρωμα
ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι
αυθεντικά.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει στις 4 Μαΐου 2013, υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για
τον ΕΟΧ (*).
(*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.
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Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2013.
Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ
Ο Πρόεδρος
Gianluca GRIPPA

31.10.2013

