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EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31.10.2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ
αριθ. 81/2013
της 3ης Μαΐου 2013
για την τροποποίηση του παραρτήματος VI (Κοινωνικές ασφαλίσεις) 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)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της Επιτροπής, της
18ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου για τον συντονισμό των συστη
μάτων κοινωνικής ασφάλισης και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου για τον καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (1) πρέπει να ενσωματωθεί
στη συμφωνία για τον ΕΟΧ.
Το παράρτημα VI της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει,
επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση στα σημεία 1 [κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου] και 2 [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] του παραρτήματος VI της συμ
φωνίας για τον ΕΟΧ:

(1) ΕΕ L 349 της 19.12.2012, σ. 45.

«— 32012 R 1224: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 της
Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ L 349 της
19.12.2012, σ. 45).».
Άρθρο 2
Τα κείμενα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1224/2012 στην ισλανδική
και τη νορβηγική γλώσσα, τα οποία δημοσιεύονται στο συμπλή
ρωμα 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 (*).
Άρθρο 4
Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο
συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένω
σης.

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

(*) Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.

