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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 27. januar 2012 

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 

[meddelt under nummer K(2012) 370] 

(2012/53/EU) (*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR —  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produkt-

sikkerhet(1), særlig artikkel 13, og 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) I kommisjonsvedtak 2006/502/EF(2) fastsettes krav til 

medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare 

barnesikrede lightere bringes i omsetning, og om å forby 

at leketøylignende lightere bringes i omsetning. 

2) Vedtak 2006/502/EF ble gjort i samsvar med 

bestemmelsene i artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF, der 

vedtakets gyldighet begrenses til et tidsrom på høyst ett 

år, men der det gis mulighet for at det forlenges med 

ytterligere tidsrom på høyst ett år om gangen. 

3) Gyldigheten av vedtak 2006/502/EF ble forlenget med 

et tidsrom på ett år, første gang ved kommisjonsvedtak 

2007/231/EF(3) til 11. mai 2008, annen gang ved 

kommisjonsvedtak 2008/322/EF(4) til 11. mai 2009, 

tredje gang ved kommisjonsvedtak 2009/298/EF(5) til 

11. mai 2010, fjerde gang ved kommisjonsbeslutning 

2010/157/EU(6) til 11. mai 2011 og femte gang ved 

kommisjonsbeslutning 2011/176/EU(7) til 11. mai 2012. 

4) I fravær av andre tilfredsstillende tiltak når det gjelder 

barnesikring av lightere, er det nødvendig at gyldigheten 

av vedtak 2006/502/EF forlenges med ytterligere 12 

måneder. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 27 av 31.1.2012, s. 24, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 37/2013 av 15. mars 

2013 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, 

standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den 

europeiske unions tidende nr. 49 av 29.8.2013, s. 13. 

(1) EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4. 

(2) EUT L 198 av 20.7.2006, s. 41. 

(3) EUT L 99 av 14.4.2007, s. 16. 

(4) EUT L 109 av 19.4.2008, s. 40. 

(5) EUT L 81 av 27.3.2009, s. 23. 

(6) EUT L 67 av 17.3.2010, s. 9. 

(7) EUT L 76 av 22.3.2009, s. 99. 

 

5) Vedtak 2006/502/EF bør derfor endres. 

6) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved direktiv 

2001/95/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2006/502/EF skal artikkel 6 nr. 2 lyde: 

«2.  Dette vedtak får anvendelse fram til 11. mai 2013.» 

Artikkel 2 

Medlemsstatene skal senest 11. mai 2012 treffe de tiltak som er 

nødvendige for å etterkomme denne beslutning, og skal 

offentliggjøre disse tiltakene. De skal umiddelbart underrette 

Kommisjonen om dette. 

Artikkel 3 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 27. januar 2012. 

 For Kommisjonen 

 John DALLI 

 Medlem av Kommisjone 
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