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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 117/2010 

av 10. november 2010 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving 
og sertifisering) 

 

EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt ”avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg II er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2009 av 

4. desember 2009(1). 
 
2) Kommisjonsvedtak 2007/231/EF av 12. april 2007 om endring av vedtak 

2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 
barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 
leketøylignende lightere(2) skal innlemmes i avtalen. 

 
3) Kommisjonsvedtak 2008/322/EF av 18. april 2008 om forlengelse av gyldigheten 

av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at 
bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 
leketøylignende lightere(3) skal innlemmes i avtalen. 

 
4) Kommisjonsvedtak 2009/298/EF av 26. mars 2009 om forlengelse av gyldigheten 

av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at 
bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 
leketøylignende lightere(4) skal innlemmes i avtalen. 

 
5) Kommisjonsbeslutning 2010/157/EU av 12. mars 2010 om forlengelse av 

gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for 
å sikre at bare barnesikrede lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av 
leketøylignende lightere(5) skal innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 

                                                                 
(1) EUT L 62 av 11.3.2010, s. 31, og EØS-tillegget til EUT nr. 12 av 11.3.2010, s. 30. 
(2) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 
(3) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 
(4) EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23. 
(5) EUT L 67 av 17.3.2010, s. 9. 
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Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg II kapittel XIX nr. 3k (kommisjonsvedtak 2006/502/EF) tilføyes 
følgende:  

”, endret ved: 

– 32007 D 0231: Kommisjonsvedtak 2007/231/EF av 12. april 2007 (EUT L 99 av 
14.4.2007, s. 16), 

– 32008 D 0322: Kommisjonsvedtak 2008/322/EF av 18. april 2008 (EUT L 109 
av 19.4.2008, s. 40), 

– 32009 D 0298: Kommisjonsvedtak 2009/298/EF av 26. mars 2009 (EUT L 81 av 
27.3.2009, s. 23), 

– 32010 D 0157: Kommisjonsbeslutning 2010/157/EU av 12. mars 2010 (EUT L 67 
av 17.3.2010, s. 9).” 

 

Artikkel 2 
 
Teksten til vedtak 2007/231/EF, 2008/322/EF og 2009/298/EF samt beslutning 
2010/157/EU på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende, skal gis gyldighet. 

 

Artikkel 3 
 

Denne beslutning trer i kraft 11. november 2010, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(∗).  
 

Artikkel 4 
 

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske 
unions tidende. 
 

Utferdiget i Brussel, 10. november 2010. 

For EØS-komiteen 

Stefán Haukur Jóhannesson 

Formann 
 
                                                                 
(∗) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 


