
DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG 

NR 34/2013 

z dnia 15 marca 2013 r. 

zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG 

WSPÓLNY KOMITET EOG, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 562/2012 z dnia 
27 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Komisji 
(UE) nr 234/2011 odnośnie do danych szczegółowych 
niezbędnych do oceny ryzyka związanego z enzymami 
spożywczymi ( 1 ). 

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 570/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 
zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu 
do stosowania kwasu benzoesowego – benzoesanów 
(E 210–213) w bezalkoholowych odpowiednikach 
wina ( 2 ). 

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 583/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. 
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 
1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w odnie
sieniu do stosowania polisorbatów (E 432–436) 
w mleczku kokosowym ( 3 ). 

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 594/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. zmie
niające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu 
do najwyższych dopuszczalnych zanieczyszczeń ochrato
ksyną A, polichlorowanymi bifenylami o działaniu niepo
dobnym do dioksyn i melaminą w środkach spożyw
czych ( 4 ). 

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 675/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. zmie
niające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Euro
pejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do 
stosowania talku (E 553b) i wosku carnauba (E 903) na 

barwionych, gotowanych jajach w skorupkach oraz 
w odniesieniu do stosowania szelaku (E 904) na gotowa
nych jajach w skorupkach ( 5 ). 

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 
1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu 
substancji aromatycznych przewidzianego rozporządze
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, 
włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz 
uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 
i decyzji Komisji 1999/217/WE ( 6 ). 

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie 
Komisji (UE) nr 873/2012 z dnia 1 października 2012 r. 
w sprawie środków przejściowych dotyczących unijnego 
wykazu środków aromatyzujących i materiałów źródło
wych wskazanego w załączniku I do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 ( 7 ). 

(8) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 872/2012 uchyla, 
z mocą od dnia 22 kwietnia 2013 r., rozporządzenie 
(WE) nr 2232/96 Parlamentu Europejskiego i Rady ( 8 ), 
rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2000 ( 9 ) i decyzję 
Komisji 1999/217/WE ( 10 ), które są uwzględnione 
w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym 
należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem 
od dnia 22 kwietnia 2013 r. 

(9) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa w zakresie 
środków spożywczych. Prawodawstwa dotyczącego 
środków spożywczych nie stosuje się do Liechtensteinu 
na czas rozszerzenia na Liechtenstein obowiązywania 
Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją 
Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, jak 
określono we wstępie do rozdziału XII załącznika II do 
Porozumienia. Niniejszej decyzji nie stosuje się więc do 
Liechtensteinu. 

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Poro
zumienia EOG,
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( 1 ) Dz.U. L 168 z 28.6.2012, s. 21. 
( 2 ) Dz.U. L 169 z 29.6.2012, s. 43. 
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( 4 ) Dz.U. L 176 z 6.7.2012, s. 43. 

( 5 ) Dz.U. L 196 z 24.7.2012, s. 52. 
( 6 ) Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1. 
( 7 ) Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 162. 
( 8 ) Dz.U. L 299 z 23.11.1996, s. 1. 
( 9 ) Dz.U. L 180 z 19.7.2000, s. 8. 

( 10 ) Dz.U. L 84 z 27.3.1999, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W rozdziale XII załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) skreśla się pkt 54q (rozporządzenie (WE) nr 2232/96 Parla
mentu europejskiego i Rady), 54v (decyzja Komisji 
1999/217/WE) i 54 zg (rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1565/2000) ze skutkiem od dnia 22 kwietnia 2013 r.; 

2) w pkt 54zzzz (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006) 
dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32012 R 0594: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
594/2012 z dnia 5 lipca 2012 r. (Dz.U. L 176 
z 6.7.2012, s. 43).”; 

3) w pkt 54zzzzr (rozporządzenie (WE) nr 1333/2008 Parla
mentu Europejskiego i Rady) dodaje się tiret w brzmieniu: 

„— 32012 R 0570: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
570/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. (Dz.U. L 169 
z 29.6.2012, s. 43), 

— 32012 R 0583: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
583/2012 z dnia 2 lipca 2012 r. (Dz.U. L 173 
z 3.7.2012, s. 8), 

— 32012 R 0675: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 
675/2012 z dnia 23 lipca 2012 r. (Dz.U. L 196 
z 24.7.2012, s. 52).”; 

4) w pkt 54zzzzs (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1334/2008) dodaje się, co następuje: 

„, zmienione: 

— 32012 R 0872: rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. 
(Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1).”; 

5) po pkt 54zzzzzp (rozporządzenie Komisji (UE) nr 
432/2012) dodaje się punkty w brzmieniu: 

„54zzzzzq. 32012 R 0872: rozporządzenie wykonawcze 
Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 
2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji 

aromatycznych przewidzianego rozporządze
niem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
2232/96, włączenia go do załącznika I do 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 
i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz.U. L 267 
z 2.10.2012, s. 1). 

54zzzzzr. 32012 R 0873: rozporządzenie Komisji (UE) nr 
873/2012 z dnia 1 października 2012 r. 
w sprawie środków przejściowych dotyczących 
unijnego wykazu środków aromatyzujących 
i materiałów źródłowych wskazanego w załącz
niku I do rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (WE) nr 1334/2008 (Dz.U. 
L 267 z 2.10.2012, s. 162).”; 

6) w pkt 64 (rozporządzenie Komisji (UE) nr 234/2011) dodaje 
się, co następuje: 

„, zmienione: 

— 32012 R 0562: rozporządzeniem wykonawczym 
Komisji (UE) nr 562/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. 
(Dz.U. L 168 z 28.6.2012, s. 21).”. 

Artykuł 2 

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 562/2012, 
rozporządzeń (UE) nr 570/2012, (UE) nr 583/2012, (UE) nr 
594/2012, (UE) nr 675/2012, rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 872/2012 oraz rozporządzenia (UE) nr 873/2012 
w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane 
w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 
są autentyczne. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 marca 2013 r., 
pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzia
nych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG (*). 

Artykuł 4 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2013 r. 

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG 

Gianluca GRIPPA 
Przewodniczący
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(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
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