Αριθ. L 124/16

I EL I

ΕπLσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ MEIK1ΉΣ EΠITP0ΠHΣ TQγ EOχ

αριθ. 14/96

της 4ης Μαρτίου 1996
για την τροποποίηση τον παραρτήματος II (τεχνικοί κανόνες, πρότυπα, δοκιμές και
πιστοποίηση) της συμφωνίας ΕΟΧ
H ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, όπως προσαρμόσθηκε
με το πρωτόκολλο προσαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο,
εφεξής καλούμενη «η συμφωνία», και ιδίως το άρθρο 98,
Εκτιμώντας:

ότι το παράρτημα II της συμφωνίας τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 13/95 της μεικτής
επιτροπής του EOX(')·

ότι πρέπει να ενσωματωθεί στη συμφωνία η οδηγία 95/42/EK της Επιτροπής, της 19ης
Ιουλίου 1995, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/102/EK που τροποποιεί την οδηγία
79/112/EOK για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
επισήμανση και την παρουσίαση των τροφίμων που προορίζονται για τον τελικό καταναλω
τή καθώς επίσης και τη διαφήμισή τους (2),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Άρθρο 1

Στο σημείο 18 (οδηγία 79/112/EOK του Συμβουλίου) του κεφαλαίου XII του παραρτήμα
τος II της συμφωνίας πριν τις προσαρμογές, παρεμβάλλεται η ακόλουθη υποπερίπτωση:
«— 395 L 0042: οδηγία 95/42/EK της Επιτροπής της 19ης Ιουλίου 1995 (ΕΕ αριθ. L 182
της 2. 8. 1995, σ. 20).»
Άρθρο 2

Τα κείμενα της οδηγίας 95/42/EK στην ισλανδική και νορβηγική γλώσσα, τα οποία
περιλαμβάνονται στο παράρτημα των εκδόσεων της παρούσας απόφασης στις αντίστοιχες
γλώσσες, είναι αυθεντικά.
Άρθρο 3

H απόφαση αρχίζει να ισχύει την 1η Απριλίου 1996, με την προϋπόθεση ότι έχουν
πραγματοποιηθεί όλες οι κοινοποιήσεις προς τη μεικτή επιτροπή του ΕΟΧ που προβλέπο
νται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας.
Άρθρο 4

H παρ,ούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 1996.
Για τη Μεικτή Επιτροπή τον ΕΟΧ

O Πρόεδρος
P. BENAVIDES

(') ΕΕ αριθ. L 83 της 13. 4. 1995, σ. 45.
(2) ΕΕ αριθ. L 182 της 2. 8. 1995, σ. 20.
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