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Den Europæiske Unions Tidende
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DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE
Nr. 13/2012
af 10. februar 2012
om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen
DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning
af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i
det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og
ud fra følgende betragtninger:
(1)

(2)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 130/2011
truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 2. december
2011 (1).
Kommissionens forordning (EU) nr. 1152/2010 af
8. december 2010 om ændring med henblik på tilpas
ning til den tekniske udvikling af Kommissionens forord
ning (EF) nr. 440/2008 om fastlæggelse af forsøgs
metoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering
og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
(REACH) (2) skal indarbejdes i aftalen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

»— 32010 R 1152: Kommissionens forordning (EU) nr.
1152/2010 af 8. december 2010 (EUT L 324 af
9.12.2010, s. 13).«
Artikel 2
Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) nr.
1152/2010, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes
EØS-tillæg, er begge autentiske.
Artikel 3
Denne afgørelse træder i kraft den 11. februar 2012, forudsat at
alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg (*), jf.
aftalens artikel 103, stk. 1, eller den dag, hvor Det Blandede
EØS-udvalgs afgørelse nr. 12/2012 (3) af 10. februar 2012
træder i kraft, hvis dette sker senere.
Artikel 4
Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes
EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. februar 2012.

Artikel 1

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Følgende led indsættes i punkt 12zza (Kommissionens forord
ning (EF) nr. 440/2008) i kapitel XV i bilag II til aftalen:

Fungerende formand

(1) EUT L 76 af 15.3.2012, s. 14.
(2) EUT L 324 af 9.12.2010, s. 13.

Gianluca GRIPPA

(*) Ingen forfatningsmæssige krav angivet.
(3) Se side 18 i denne EUT.

