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AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG 63/2013 HATÁROZATA
(2013. május 3.)
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás II. mellékletének (Műszaki előírások, szabvá
nyok, vizsgálatok és tanúsítás) módosításáról
AZ EGT VEGYES BIZOTTSÁG,

(6)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a dimetil-polisziloxánnak (E 900)
étrend-kiegészítőkben habzásgátlóként való használata
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012.
november 12-i 1057/2012/EU bizottsági rendeletet (6)
bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(7)

Az 1881/2006/EK rendeletnek a szárított fügében előfor
duló aflatoxinok felső határértékei tekintetében történő
módosításáról
szóló,
2012.
november
12-i
1058/2012/EU bizottsági rendeletet (7) bele kell foglalni
az EGT-megállapodásba.

(8)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a méhviasz (E 901), a karnaubaviasz (E
903), a sellak (E 904) és a mikrokristályos viasz (E 905)
bizonyos gyümölcsökön való használata tekintetében
történő módosításáról szóló, 2012. december 4-i
1147/2012/EU bizottsági rendeletet (8) bele kell foglalni
az EGT-megállapodásba.

(9)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a kén-dioxid-szulfitok (E 220-228) és a
propán-1,2-diol-alginát (E 405) erjesztett szőlőmust
alapú italokhoz való használata tekintetében történő
módosításáról szóló, 2012. december 4-i 1148/2012/EU
bizottsági rendeletet (9) bele kell foglalni az EGT-megálla
podásba.

(10)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a rozmaringkivonatok (E 392) száraz
tészta-töltelékekben antioxidánsként történő felhasználása
tekintetében történő módosításáról szóló, 2012.
december 4-i 1149/2012/EU bizottsági rendeletet (10)
bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(11)

Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő
műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU
rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, 2012.
november 30-i 1183/2012/EU bizottsági rendeletet (11)
bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásra
(a továbbiakban: az EGT-megállapodás) és különösen annak
98. cikkére,

mivel:

Az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre
vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosí
tásáról szóló, 2012. november 8-i 1047/2012/EU bizott
sági rendeletet (1) bele kell foglalni az EGT-megállapo
dásba.

(1)

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, betegségek kockázatának
csökkentésére utaló, egészségre vonatkozó állítás engedé
lyezéséről szóló, 2012. november 8-i 1048/2012/EU
bizottsági rendeletet (2) bele kell foglalni az EGT-megálla
podásba.

(2)

(3)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. mellékletének a poliglucitszirup felhasználása tekinte
tében történő módosításáról szóló, 2012. november 8-i
1049/2012/EU bizottsági rendeletet (3) bele kell foglalni
az EGT-megállapodásba.

(4)

Az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok speci
fikációinak meghatározásáról szóló 231/2012/EU rende
letnek a poliglucitszirup tekintetében történő módosítá
sáról szóló, 2012. november 8-i 1050/2012/EU bizott
sági rendeletet (4) bele kell foglalni az EGT-megállapo
dásba.

(5)

Az élelmiszerenzimekről szóló 1332/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az átmeneti intézke
dések tekintetében történő módosításáról szóló, 2012.
november 12-i 1056/2012/EU bizottsági rendeletet (5)
bele kell foglalni az EGT-megállapodásba.

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L

310.,
310.,
310.,
310.,
313.,

2012.11.9., 36.
2012.11.9., 38.
2012.11.9., 41.
2012.11.9., 45.
2012.11.13., 9.

o.
o.
o.
o.
o.

(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)

HL
HL
HL
HL
HL
HL

L
L
L
L
L
L

313.,
313.,
333.,
333.,
333.,
338.,

2012.11.13., 11. o.
2012.11.13., 14. o.
2012.12.5., 34. o.
2012.12.5., 37. o.
2012.12.5., 40. o.
2012.12.12., 11. o.

2013.10.31.

(12)

(13)

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Ez a határozat élelmiszerekre vonatkozó jogszabályokat
érint. Élelmiszerekre vonatkozó jogszabályok mindaddig
nem alkalmazandók Liechtensteinre, amíg az Európai
Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgaz
dasági termékek kereskedelméről szóló megállapodás
alkalmazása – a megállapodás II. melléklete XII. fejeze
tének bevezetőjében foglaltak szerint – kiterjed Liechtens
teinre. Ez a határozat ezért nem alkalmazandó Liechtens
teinre.
Az EGT-megállapodás II. mellékletét ezért ennek megfele
lően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk
Az EGT-megállapodás II. mellékletének XII. fejezete a követke
zőképpen módosul:
1. Az 54zzzt. pont (1924/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül
ki:
„— 32012 R 1047: a Bizottság 2012. november 8-i
1047/2012/EU rendelete (HL L 310., 2012.11.9.,
36. o.)”.
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— 32012 R 1057: a Bizottság 2012. november 12-i
1057/2012/EU rendelete (HL L 313., 2012.11.13.,
11. o.),
— 32012 R 1147: a Bizottság 2012. december 4-i
1147/2012/EU rendelete (HL L 333., 2012.12.5.,
34. o.),
— 32012 R 1148: a Bizottság 2012. december 4-i
1148/2012/EU rendelete (HL L 333., 2012.12.5.,
37. o.),
— 32012 R 1149: a Bizottság 2012. december 4-i
1149/2012/EU rendelete (HL L 333., 2012.12.5.,
40. o.)”.
5. Az 55. pont (10/2011/EU bizottsági rendelet) a következő
francia bekezdéssel egészül ki:
„— 32012 R 1183: a Bizottság 2012. november 30-i
1183/2012/EU rendelete (HL L 338., 2012.12.12.,
11. o.)”.
6. A 69. pont (231/2012/EU bizottsági rendelet) a következő
szövegrésszel egészül ki:
„, az alábbi módosítással:

2. Az 54zzzz. pont (1881/2006/EK bizottsági rendelet) a
következő francia bekezdésekkel egészül ki:

— 32012 R 1050: a Bizottság 2012. november 8-i
1050/2012/EU rendelete (HL L 310., 2012.11.9.,
45. o.)”.

„— 32012 R 1058: a Bizottság 2012. november 12-i
1058/2012/EU rendelete (HL L 313., 2012.11.13.,
14. o.)”.

7. A szöveg a 72. pont (489/2012/EU bizottsági végrehajtási
rendelet) után a következő ponttal egészül ki:

3. Az 54zzzzq. pont (1332/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül
ki:

„73. 32012 R 1048: a Bizottság 2012. november 8-i
1048/2012/EU rendelete élelmiszerekkel kapcsolatos,
betegségek kockázatának csökkentésére utaló, egész
ségre vonatkozó állítás engedélyezéséről (HL L 310.,
2012.11.9., 38. o.)”.

„, az alábbi módosítással:
— 32012 R 1056: a Bizottság 2012. november 12-i
1056/2012/EU rendelete (HL L 313., 2012.11.13.,
9. o.)”.
4. Az 54zzzzr. pont (1333/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet) a következő francia bekezdésekkel egészül
ki:
„— 32012 R 1049: a Bizottság 2012. november 8-i
1049/2012/EU rendelete (HL L 310., 2012.11.9.,
41. o.),

2. cikk
Az 1047/2012/EU, az 1048/2012/EU, az 1049/2012/EU, az
1050/2012/EU, az 1056/2012/EU, az 1057/2012/EU, az
1058/2012/EU, az 1147/2012/EU, az 1148/2012/EU, az
1149/2012/EU és az 1183/2012/EU rendeletnek az Európai
Unió Hivatalos Lapja EGT-kiegészítésében közzéteendő izlandi
és norvég nyelvű szövege hiteles.
3. cikk
Ez a határozat 2013. május 4-én lép hatályba, feltéve, hogy az
EGT-megállapodás 103. cikkének (1) bekezdésében előírt összes
bejelentést megtették (*).
(*) Alkotmányos követelmények fennállását nem jelezték.
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4. cikk
Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében és EGT-kiegészítésében ki
kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 3-án.
az EGT Vegyes Bizottság részéről
az elnök
Gianluca GRIPPA

2013.10.31.

