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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.2657 – Bosch/Buderus)

1.    Kommisjonen mottok 6. juni 2003 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning 
der det tyske foretaket Robert Bosch GmbH (”Bosch”) overtar kontroll som definert i 
rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele det tyske foretaket Buderus AG (”Buderus”) 
ved et offentlig overtakelsestilbud kunngjort 17. april 2003. 

2.    De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

        –      Bosch: utvikling, produksjon og distribusjon av bilreservedeler, industrimaskiner og 
oppvarmingsutstyr,

        –      Buderus: produksjon og distribusjon av varmeovner, støpte stålprodukter og 
edelstålprodukter.

3.    Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. 

4.    Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

        Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 140 av 14.6.2003. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M. 2657 – Bosch/Buderus, til følgende 
adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)   EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.

2003/EØS/31/01

EF-ORGANER
KOMMISJONEN
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3176 – Diageo/Heineken/Olfi ltra/JV)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.    Kommisjonen mottok 6. juni 2003 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning 
der det britiske foretaket Diageo plc (”Diageo”) og det nederlandske foretaket Heineken 
International BV (”Heineken”) i fellesskap samt det namibiske foretaket Ohlthaver & List Finance 
and Trading Corporation Limited (”Olfiltra”) ved kjøp av aksjer overtar felles kontroll som definert 
i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over det namibiske foretaket Namibia Breweries 
Limited (”NLB”).

2.    De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

        –      Diageo: global produsent av forbruksvarer, produksjon, distribusjon, markedsføring, eksport og 
import av øl og andre alkoholholdige drikker over hele verden,

        –      Heineken: produksjon, markedsføring og distribusjon av øl over hele verden,

        –      Olfiltra: investeringsforetak i Namibia med interesser på ulike områder, herunder 
fiskerivirksomhet, kjøttproduksjon, hotellvirksomhet, meierivirksomhet, skipskonstruksjon, 
landbruk, detaljsalg og eiendomsforvaltning og -utvikling,

        –      NBL: brygging, markedsføring og distribusjon av øl og enkelte andre drikker for det namibiske 
og sør afrikanske markedet.

3.    Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

4.    Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

        Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 143 av 19.6..2003. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01 
eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M. 3176 – Diageo/Heineken/Olfiltra/JV, til 
følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)   EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)   EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2003/EØS/31/02
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 
(Sak COMP/M.3206 – Schroder Ventures Limited/Rodenstock)

Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte

1.    Kommisjonen mottok 12. juni 2003 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) 
nr. 4064/89(1), sist endret ved forordning (EF) nr. 1310/97(2), om en planlagt foretakssammenslutning 
der foretaket Permira Europe II Fund (”Permira”, Kanaløyene), som kontrolleres av Schroder 
Ventures Ltd (Kanaløyene), overtar enekontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 
bokstav b) over hele det tyske foretaket Rodenstock GmbH ved kjøp av aksjer i Rodenstock Optics 
Services Gmbh (ROS), opprettet med henblikk på denne transaksjonen.

2.    De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder:

        –      Permira Europe II Fund: risikokapitalfond,

        –      Rodenstock GmbH: utvikling og produksjon av brilleglass, brilleinnfatninger og briller.

3.    Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan 
komme inn under virkeområdet for rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Det er imidlertid ikke gjort 
endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter 
framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling 
av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EØF) nr. 4064/89(3).

4.    Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

        Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i 
EUT C 144 av 20.6.2003. Merknadene sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. 
+32 22 96 43 01 eller 22 96 72 44) eller med post, med referanse COMP/M.3206 – Schroder Ventures 
Limited/Rodenstock, til følgende adresse:

European Commission
Directorate-General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

(1)   EFT L 395 av 30.12.1989, s. 1, rettet ved EFT L 257 av 21.9.1990, s. 13.
(2)   EFT L 180 av 9.7.1997, s. 1, rettet ved EFT L 40 av 13.2.1998, s. 17.
(3)   EFT C 217 av 29.7.2000, s. 32.

2003/EØS/31/03
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2003/EØS/31/04Innledning av formell behandling
(Sak COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP)

Kommisjonen besluttet 5. juni 2003 å ta ovennevnte sak opp til formell behandling, etter å ha kommet til 
at det foreligger alvorlig tvil med hensyn til om den meldte foretakssammenslutningen er forenlig med det 
felles marked. Dette innebærer at annet trinn i undersøkelsen av den meldte foretakssammenslutningen 
innledes. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89.

Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge sine merknader til den planlagte 
foretakssammenslutningen for Kommisjonen.

For at merknadene skal bli tatt fullt ut hensyn til under den formelle behandlingen, bør de være 
Kommisjonen i hende senest 15 dager etter at dette ble offentliggjort i EFT C 137 av 12.6.2003. 
Merknadene kan sendes Kommisjonen per faks (faksnr. +32 22 96 43 01/22 96 72 44) eller med post, med 
referanse COMP/M.2978 – Lagardère/Natexis/VUP, til følgende adresse:

European Commission
Directorate General for Competition
Directorate B – Merger Task Force
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3063 – De Agostini/Holding di partecipazioni/RCS Diffusione/JV)

Kommisjonen vedtok 12. mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på italiensk, og 
vil bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CIT”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3063. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/31/05
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3111 – P & O Ports/CMA-CGM/Egis Ports)

Kommisjonen vedtok 28. mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3111. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3114 – Union Fenosa/ENI/Union Fenosa Gas)

Kommisjonen vedtok 21. mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3114. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/31/06

2003/EØS/31/07
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3127 – Wienerberger/Koramic Building Products/JV)

Kommisjonen vedtok 23. mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på tysk, og vil bli 
offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CDE”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3127. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3145 – Xstrata/MIM)

Kommisjonen vedtok 19. mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3145. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/31/08

2003/EØS/31/09
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel)

Kommisjonen vedtok 13. januar 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M2416. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3086 – Gaz De France/Preussag Energie)

Kommisjonen vedtok 25. april 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3086. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/31/10

2003/EØS/31/11
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Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3101 – Accor/Hilton/Six Continents/JV)

Kommisjonen vedtok 16. mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3101. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt foretakssammenslutning
(Sak COMP/M.3142 – CVC/Danske Trælast)

Kommisjonen vedtok 12 mai 2003 ikke å gjøre innsigelse mot ovennevnte meldte foretakssammenslutning 
og å erklære den forenlig med det felles marked. Vedtaket er gjort på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 
bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 4064/89. Vedtaket foreligger i uavkortet tekst bare på engelsk, og vil 
bli offentliggjort etter at eventuelle forretningshemmeligheter er fjernet. Vedtaket kan fås:

–     som papirversjon ved salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner,

–     i elektronisk form i “CEN”-versjonen av databasen CELEX, under dokumentnummer 303M3142. 
CELEX er et edb-basert dokumentasjonssystem for Det europeiske fellesskaps regelverk. 

Nærmere opplysninger om abonnering kan fås ved henvendelse til:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tlf.: +352 2929 42718, faks: +352 2929 42709

2003/EØS/31/12
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Melding i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 5

Anmodning om tillatelse til å innføre nasjonale bestemmelser som avviker fra et 
harmoniseringstiltak i Fellesskapet

Kommisjonen mottok 13. mars 2003 melding fra Republikken Østerrike om planlagte regionale 
bestemmelser angående Øvre Østerrikes lov om forbud mot genteknologi 2002, som den anser det for 
nødvendig å innføre som et unntak fra bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF 
om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer(1). Kommisjonen mottok Østerrikes melding 13. mars 
2003.

Kommisjonen minner de interesserte parter om at eventuelle merknader til meldingen vil bli tatt i 
betraktning bare dersom de er Kommisjonen i hende innen en måned etter at dette ble offentliggjort i 
Den europeiske unions tidende C 126 av 28.5.2003. Kommisjonen forbeholder seg retten til å oversende 
Republikken Østerrike alle merknader den måtte motta.

Nærmere opplysninger om meldingen kan fås ved henvendelse til:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abt. C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien
Tlf.: (+43-1) 711 00 58 96
Faks: (+43-1) 715 96 51 eller (+43-1) 712 06 80
E-post: post@tbt.bmwa.gv.at 

eller

Amt der Oberösterreichischen Landesregierung
Klosterstraße 7
A-4021 Linz
Faks: (+43-1) 73 27 72 01 17 13

Kommisjonens kontaktperson:

Hervé Martin
European Commission
Directorate-General for Environment
Unit C4
BU5 02/137
B-1049 Bruxelles/Brussel
Tlf.: (+32-2) 296 54 44
Faks: (+32-2) 299 10 67
E-post: herve.martin@cec.eu.int

Meldingen i uavkortet tekst er offentliggjort i EUT C 126 av 28.5.2003.

(1)   EFT L 106 av 17.4.2001, s. 1. 

2003/EØS/31/14
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Liste over dokumenter kunngjort i Den europeiske unions tidende(*)

Følgende dokumenter er kunngjort i Den europeiske unions tidende:

Kommisjonsvedtak av 21. desember 2000 om tysk statsstøtte til foretakene Förderanlagen- und Kranbau 
Köthen GmbH og Kranbau Köthen GmbH (se EUT L 97 av 15.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/192/EF av 20. desember 2001 om den spanske stats støtteordning fra 1993 for 
nyopprettede foretak i Guipúzcoa (Spania) (se EUT L 77 av 24.3.2003) 

Kommisjonsvedtak 2003/259/EF av 20. desember 2001 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det felles marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2530 – Südzucker/Saint Louis Sucre) 
(se EUT L 103 av 24.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/216/EF av 15. januar om fransk statsstøtte til foretaket Crédit Mutuel 
(se EUT L 88 av 4.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/260/EF av 21. februar 2002 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det felles marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2495 – Haniel/Fels) (se EUT L 103 av 
24.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/292/EF av 9. april 2002 om erklæring av en foretakssammenslutning som 
forenlig med det felles marked og EØS-avtalen (Sak COMP/M.2568 – Haniel/Ytong) (se EUT L 111 av 
6.5.2003)

Kommisjonsvedtak av 15. mai 2002 om den franske stats støtteordning for anvendelse av differensiert 
forbrukeravgift på biodrivstoff (se EUT L 94 av 10.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/193/EF av 5. juni 2002 om italiensk statsstøtte i form av skattefritak og 
subsidierte lån til offentlige enheter der det offentlige har aksjemajoritet (se EUT L 77 av 24.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/225/EF av 19. juni 2002 om delstaten Thüringens program for investeringer 
foretatt av små og mellomstore bedrifter og om gjennomføringen av programmet (se EUT L 91 av 
8.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/227/EF av 2. august 2002 om ulike tiltak og statsstøtte gitt av Spania til 
temaparken ”Terra Mítica SA” nær Benidorm (Alicante) (se EUT L 91 av 8.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/226/EF av 24. september 2002 om Forbundsrepublikken Tysklands 
planlagte støtteordning – ”Retningslinjer om tilskudd til SMB – Forbedring av foretaks effektivitet i 
Sachsen”: Underprogram 1 (Trening), 4 (Messedeltakelse), 5 (Samarbeid) og 7 (Fremme av design) 
(se EUT L 91 av 8.4.2003) 

Kommisjonsvedtak 2003/310/EF av 2. oktober 2002 om spansk statsstøtte til foretaket Iveco SpA 
(se EUT L 114 av 8.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/300/EF av 8. oktober 2002 om en framgangsmåte i henhold til EF-
traktatens artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53 (Sak nr. COMP/C2/38.014 – IFPI ”Simulcasting”) 
(se EUT L 107 av 30.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/195/EF av 16. oktober 2002 om Italias planlagte ordning for å øke sysselsettingen 
på Sicilia (se EUT L 77 av 24.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/228/EF av 16. oktober 2002 om en italiensk støtteordning for å redusere 
energiutgiftene til små og mellomstore bedrifter på Sardinia (se EUT L 91 av 8.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/194/EF av 30. oktober 2002 om tysk statsstøtte til foretaket Schmitz-Gotha 
Fahrzeugwerke GmbH (se EUT L 77 av 24.3.2003)

(*)   Den norske oversettelsen av titlene er foreløpig.

2003/EØS/31/15



19.6.2003 Nr. 31/11EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Kommisjonsvedtak 2003/229/EF av 30. oktober 2002 om utvidelsen av investeringstilskuddet på 8 % for 
investeringsprosjekter i de nye forbundsstatene som Tyskland har tildelt Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie 
GmbH i henhold til finansloven av 1996 (se EUT L 91 av 8.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/281/EF av 30. oktober 2002 om tysk statsstøtte til raffineriet Leuna 2000 (se 
EUT L 108 av 30.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/282/EF av 27. november 2002 om tysk statsstøtte til foretaket Doppstadt GmbH 
(se EUT L 108 av 30.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/283/EF av 27. november 2002 om tiltak innført av den spanske stat til fordel for 
Refractarios Especiales SA (se EUT L 108 av 30.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/261/EF av 27. november 2002 om tysk statsstøtte til foretaket Ambau Stahl- und 
Anlagenbau GmbH (se EUT L 103 av 24.4.2003) 

Kommisjonsvedtak 2003/262/EF av 27. november 2002 om en provisjonsordning for turoperatører i 
Hellas (se EUT L 103 av 24.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/196/EF av 11. desember 2002 om statsstøtteordning C 42/2002 (ex N 286/2002) 
foreslått av Frankrike for å bistå franske luftfartselskaper (se EUT L 77 av 24.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/230/EF av 11. desember 2002 om den eksisterende støtteordningen Italia har 
fått tillatelse til å gjennomføre for Centro di servizi finanziari ed assicurativi i Trieste (se EUT L 91 av 
8.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/284/EF av 11. desember 2002 om spansk statsstøtte til foretaket Sniace SA 
(se EUT L 108 av 30.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/293/EF av 11. desember 2002 om tiltakene gjennomført av Spania i 
landbrukssektoren som følge av økningen i oljeprisene (se EUT L 111 av 6.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/294/EF av 11. desember 2002 om den portugisiske økonomiske og 
avgiftsmessige støtteordningen for frisonen Madeira i tidsrommet 1. januar til 31. desember 2000 
(se EUT L 111 av 6.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/295/EF av 5. februar 2003 om engangsstøtten som Det forente kongerike 
planlegger å gi til foretaket CLYDEBoyd under støtteordningen for godshåndteringsanlegg (Freight 
Facilities Grant Scheme – FFG) (se EUT L 111 av 6.5.2003)

Kommisjonsrekommandasjon 2003/311/EF av 11. februar 2003 om relevante produkt- og tjenestemarkeder 
innen sektoren for elektronisk kommunikasjon som kan underlegges forhåndsregulering i samsvar med 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammeregler for elektroniske kommunikasjonsnett 
og -tjenester (se EUT L 114 av 8.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/200/EF av 14. februar 2003 om innføring av nye miljøkriterier for tildeling 
av Fellesskapets miljømerke til vaskemidler og om endring av vedtak 1999/476/EF (se EUT L 76 av 
22.3.2003)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/17/EF av 3. mars 2003 om endring av direktiv 98/70/EF om 
kvaliteten på bensin og dieselolje (se EUT L 76 av 22.3.2003) 

Kommisjonsvedtak 2003/243/EF av 3. mars 2003 om 13. endring av vedtak 2000/284/EF om opprettelse 
av en liste over godkjente sædstasjoner ved import av hingstesæd fra tredjestater (se EUT L 89 av 
5.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/187/EF av 18. mars 2003 om endring av vedtak 2003/173/EF om beskyttelsestiltak 
i forbindelse med sterk mistanke om aviær influensa i Belgia (se EUT L 73 av 19.3.2003)
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Kommisjonsvedtak 2003/189/EF av 18. mars 2003 om offentliggjøring av henvisning til standard 
EN 613:2000 ”Frittstående konveksjonsvarmer for gassformig brensel” i samsvar med rådsdirektiv 
90/396/EØF (se EUT L 74 av 20.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/190/EF av 18. mars 2003 om offentliggjøring av henvisning til standard 
EN 521:1998 ”Spesifikasjon for gassapparater - Bærbare gassapparater med innløpstrykk lik damptrykket 
i gassbeholderen”, nr 5.7.2.1, i samsvar med rådsdirektiv 90/396/EØF (se EUT L 74 av 20.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/191/EF av 19. mars 2003 om beskyttelsestiltak mot aviær influensa i Nederland 
(se EUT L 74 av 20.3.2003)

Kommisjonsrekommandasjon 2003/203/EF av 20. mars 2003 om harmonisering av vilkårene for å tilby 
offentlig R-LAN-tilgang til offentlige elektroniske telenett og -tjenester i Fellesskapet (se EUT L 78 av 
25.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/201/EF av 21. mars 2003 om endring av vedtak 2000/85/EF om fastsettelse 
av særlige krav til import av fiskeri- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Latvia (se EUT L 76 av 
22.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/204/EF av 21. mars 2003 om endring av vedtak 97/569/EF om innlemmelse 
av foretak i Ungarn, Slovenia og Slovakia på de foreløpige listene over foretak i tredjestater som 
medlemsstatene tillater import av kjøttprodukter fra (se EUT L 78 av 25.3.2003)

Kommisjonsdirektiv 2003/19/EF av 21. mars 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og 
deres tilhengere (se EUT L 79 av 26.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/224/EF av 21. mars 2003 om offentliggjøring av henvisningen til standard 
EN 1495:1997 “Løfteplattformer – Klatrestillaser” i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 
98/37/EF (se EUT L 83 av 1.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/240/EF av 24. mars 2003 om endring av vedtak 2000/45/EF med hensyn 
til gyldigheten av miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke til vaskemaskiner 
(se EUT L 89 av 5.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/210/EF av 25. mars 2003 om midlertidig markedsføring av frø fra visse arter 
som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/401/EØF (se EUT L 80 av 27.3.2003)

Kommisjonsdirektiv 2003/23/EF av 25. mars 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk 
på oppføring av imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl og cyazofamid som 
aktive stoffer (se EUT L 81 av 28.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/213/EF av 25. mars 2003 om anvendelsen av artikkel 3 nr. 3 bokstav 3) i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF på radioutstyr til bruk på andre skip enn SOLAS-skip og 
som er tenkt å inngå i det automatiske identifikasjonssystemet AIS (se EUT L 81 av 28.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/219/EF av 25. mars 2003 om ikke å innlemme acefat i vedlegg I til rådsdirektiv 
91/414/EØF og om tilbaketrekking av tillatelser for plantevernmidler som inneholder dette aktive stoffet 
(se EUT L 82 av 29.3.2003)

Kommisjonsrekommandasjon 2003/217/EF av 26. mars 2003 om anvendelse av bestemmelsene i 
direktiv 1999/94/EF på andre media med hensyn til reklamemateriell (se EUT L 82 av 29.3.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/241/EF av 26. mars 2003 om endring av kommisjonsvedtak 1999/391/EF av 
31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av 
forurensning (gjennomføring av rådsdirektiv 91/692/EØF) (se EUT L 89 av 5.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/214/EF av 27. mars 2003 om beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa 
i Nederland (se EUT L 81 av 28.3.2003)
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Kommisjonsvedtak 2003/218/EF av 27. mars 2003 om beskyttelses- og overvåkingssoner i 
forbindelse med Blue Tongue, om regler for flytting av dyr til og fra disse sonene og om oppheving av 
vedtak 2001/783/EF (se EUT L 82 av 29.3.2003)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/18/EF av 27. mars 2003 om endring av 
rådsdirektiv 83/477/EØF om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt 
for asbest i arbeidet (se EUT L 97 av 15.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/316/EF av 28. mars 2003 om tildeling av de mengder stoffer som er tillatt for 
viktig bruk i Fellesskapet i 2003 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2037/2000 
(se EUT L 115 av 9.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/235/EF av 3. april 2003 om endring av vedtak 94/278/EF om utarbeiding av 
lister over de tredjestater som medlemsstatene tillater import av visse produkter nevnt i rådsdirektiv 
92/118/EØF fra, med henblikk på import av froskelår fra Egypt (se EUT L 87 av 4.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/236/EF av 3. april 2003 om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse 
av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene 
(se EUT L 87 av 4.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/237/EF av 3. april 2003 om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til 
anerkjenning av bestemte italienske provinser som offisielt fri for brucellose (se EUT L 87 av 4.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/242/EF av 3. april 2003 om endring av vedtak 93/231/EØF med hensyn til 
godkjenning av strengere tiltak mot visse sykdommer enn dem fastsatt i vedlegg I og II til rådsdirektiv 
når det gjelder markedsføring av settepoteter i hele eller deler av territoriet til visse medlemsstater 
66/403/EØF (se EUT L 89 av 5.4.2003)

Rådsdirektiv 2003/26/EF av 3. april 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/30/EF med hensyn til hastighetsbegrensere i og eksosutslipp fra nyttekjøretøyer 
(se EUT L 90 av 8.4.2003)

Kommisjonsdirektiv 2003/27/EF av 3. april 2003 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 
96/96/EF med hensyn til måling av eksosutslipp fra motorkjøretøyer (se EUT L 90 av 8.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/244/EF av 4. april 2003 om fastsettelse av midlertidig markedsføring av visse 
frø fra arten Triticum aestivum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF (se EUT L 89 av 
5.4.2003)

Kommisjonsdirektiv 2003/28/EF av 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske 
utvikling av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning 
om veitransport av farlig gods (se EUT L 90 av 8.4.2003)

Rådsdirektiv 2003/29/EF av 7. april 2003 om fjerde tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 
96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods 
(se EUT L 90 av 8.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/247/EF av 9. april 2003 om endring av vedtak 2000/690/EF om opprettelsen av 
en gruppe for næringspolitikk (se EUT L 93 av 10.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/312/EF av 9. april 2003 om offentliggjøring av referanse til standarder om 
varmeisolerende varer, geotekstiler, fastmontert brannslokkingsutstyr og gipsblokker i henhold til 
rådsdirektiv 89/106/EØF (se EUT L 114 av 8.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/258/EF av 10. april 2003 om beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa 
i Nederland (se EUT L 95 av 11.4.2003)

Kommisjonsdirektiv 2003/31/EF av 11. april 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk 
på oppføring av 2,4-DB, beta-cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som 
aktive stoffer (se EUT L 101 av 23.4.2003)
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Kommisjonsvedtak 2003/287/EF av 14. april 2003 om innføring av nye miljøkriterier for tildeling av 
Fellesskapets miljømerke til overnattingstjenester (se EUT L 102 av 24.4.2003)

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF av 14. april 2003 om særlige stabilitetskrav til ro-ro-
passasjerskip (se EUT L 123 av 17.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/279/EF av 15. april 2003 om endring av kommisjonsvedtak 93/13/EØF med 
hensyn til veterinærattester for produkter fra tredjeland (se EUT L 101 av 23.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/275/EF av 16. april 2003 om beskyttelsestiltak i forbindelse med sterk mistanke 
om aviær influensa i Belgia (se EUT L 99 av 17.4.2003)

Kommisjonsdirektiv 2003/32/EF av 23. april 2003 om innføring av detaljerte spesifikasjoner med hensyn 
til kravene fastsatt i rådsdirektiv 93/42/EØF når det gjelder medisinsk utstyr produsert ved hjelp av vev 
med animalsk opprinnelse (se EUT L 105 av 26.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/289/EF av 25. april 2003 om beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa 
i Belgia (se EUT L 105 av 26.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/290/EF av 25. april 2003 om beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa 
i Nederland (se EUT L 105 av 26.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/291/EF av 25. april 2003 om fastsettelse av krav for forebygging av aviær 
influensa hos utsatte fugler som holdes i zoologiske hager i Belgia og Nederland (se EUT L 105 av 
26.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/302/EF av 25. april 2003 om særlige vilkår for import av fiskeriprodukter fra Sri 
Lanka (se EUT L 110 av 3.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/303/EF av 25. april 2003 om endring av vedtak 97/296/EF for å tillate import av 
fiskeriprodukter fra Sri Lanka (se EUT L 110 av 3.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/296/EF av 28. april 2003 om utpeking av medlemmer til komiteen for legemidler 
mot sjeldne sykdommer (se EUT L 106 av 29.4.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/305/EF av 2. mai 2003 om prinsipiell anerkjenning av at dokumentasjonen for 
detaljert vurdering med henblikk på innlemming av sulfurylfluorid, bispyribac-natrium og paecilomyces 
lilacinus i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantevernmidler, er fullstendig 
(se EUT L 112 av 6.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/307/EF av 2. mai 2003 om midlertidig markedsføring av visse frø fra arten 
Lupinus angustifolius og Linum usitatissimum som ikke oppfyller kravene i henholdsvis rådsdirektiv 
66/401/EØF og 2002/57/EF (se EUT L 113 av 7.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/308/EF av 2. mai 2003 om å ikke innlemme metalaxyl i vedlegg I til rådsdirektiv 
91/414/EØF og om tilbaketrekking av tillatelser for plantevernmidler som inneholder dette aktive stoffet 
(se EUT L 113 av 7.5.2003)

Kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og 
mellomstore bedrifter (se EUT L 124 av 20.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/331/EF av 7. mai 2003 om endring av vedtak 2003/56/EF om helsesertifikat for 
import av levende dyr og animalske produkter fra New Zealand (se EUT L 116 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/317/EF av 8. mai 2003 om endring av vedtak 2003/289/EF om beskyttelsestiltak 
i forbindelse med aviær influensa i Belgia (se EUT L 115 av 9.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/318/EF av 8. mai 2003 om endring av vedtak 2003/290/EF om beskyttelsestiltak 
i forbindelse med aviær influensa i Nederland (se EUT L 115 av 9.5.2003)
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Kommisjonsvedtak 2003/333/EF av 12. mai 2003 om beskyttelsestiltak i forbindelse med sterk mistanke 
om aviær influensa i Tyskland (se EUT L 116 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/320/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- 
og rådsdirektiv (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til benyttelse av brukt kokeolje i fôr (se EUT 117 av 
13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/321/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til standarder for behandling av blod fra pattedyr 
(se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/322/EF av 12. mai 2003 om gjennomføring av europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse åtseletende fugler med 
kategori 1-materiale (se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/323/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fullstendig atskillelse av kategori 1- og 
kategori 2-materiale fra kategori 3-materiale i anlegg for mellomprodukter (se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/324/EF av 12. mai 2003 om unntak fra forbudet mot gjenbruk innenfor samme 
art av pelsdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 (se EUT 117 av 
13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/325/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til atskillelse av bearbeidingsanlegg i kategori 1, kategori 
2 og kategori 3 (se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/326/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om atskillelse av oljekjemiske anlegg i kategori 2 og kategori 3 
(se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/327/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til små forbrenningsanlegg eller samforbrenningsanlegg 
som ikke forbrenner eller samforbrenner særlige risikomaterialer eller skrotter som inneholder slike 
(se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/328/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bruk av kjøkken- og matavfall i svinefôr og forbudet 
mot gjenbruk innenfor samme art av avfallsfôr til svin (se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/329/EF av 12. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til varmebehandlingsprosessen for husdyrgjødsel 
(se EUT 117 av 13.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/334/EF av 13. mai 2003 om overgangstiltak i henhold til europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn materiale innsamlet ved behandling av spillvann 
(se EUT L 118 av 14.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/362/EF av 14. mai 2003 om oppheving av vedtak 98/399/EF om godkjenning 
av planen framlagt av Italia for utryddelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin i provinsen Varese 
(se EUT L 124 av 20.5.2003)

Kommisjonsdirektiv 2003/39/EF av 15. mai 2003 om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF for oppføring 
av propineb og propyzamid som aktive stoffer (se EUT L 124 av 20.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/356/EF av 16. mai 2003 om annen endring av vedtak 2003/289/EF om 
beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Belgia (se EUT L 123 av 17.5.2003)
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Kommisjonsvedtak 2003/357/EF av 16. mai 2003 om annen endring av vedtak 2003/290/EF om 
beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Nederland (se EUT L 123 av 17.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/358/EF av 16. mai 2003 om beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa 
i Tyskland (se EUT L 123 av 17.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/359/EF av 16. mai 2003 om fastsettelse av krav for å forebygge aviær influensa 
hos utsatte fugler i visse medlemsstater (se EUT L 123 av 17.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/363/EF av 14. mai 2003 om godkjenning av planen for utryddelse av klassisk 
svinepest hos viltlevende svin i visse områder i Belgia (se EUT L 124 av 20.5.2003)

Kommisjonsvedtak 2003/368/EF av 20. mai 2003 om endring av vedtak 1999/815/EF med hensyn til 
tiltak for å hindre markedsføring av leketøy og andre sped- og småbarnsprodukter beregnet på å puttes i 
munnen av barn under tre år og som er laget av myk PVC som inneholder visse ftalater (se EUT L 125 
av 21.5.2003)


