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EFTA-ORGANER
 EFTA-STATENES FASTE KOMITÉ

01

95/EØS/12/01Liste over naturlig mineralvann godkjent av Island

Island har i samsvar med artikkel 1 i rådsdirektiv 80/777/EØF av 15. juli 1980 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om utnyttelse og markedsføring av naturlig mineralvann(1), innlemmet i
EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 26, oversendt til EFTA-statenes faste komité listen over naturlig
mineralvann som er godkjent som sådant, med sikte på offentliggjøring i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Listen er som følger:

Handelsnavn Navn på kilden Stedet for utnyttelse

SWC-Keflavík   Gjá í Lágum   Lágar Grindavík

Liste over naturlig mineralvann godkjent av Norge

Norge har i samsvar med artikkel 1 i rådsdirektiv 80/777/EØF av 15. juli 1980 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om utnyttelse og markedsføring av naturlig mineralvann(1), innlemmet i
EØS-avtalens vedlegg II kapittel XII nr. 26, oversendt til EFTA-statenes faste komité listen over naturlig
mineralvann som er godkjent som sådant, med sikte på offentliggjøring i EØS-avsnittet av og EØS-
tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Listen er som følger:

Handelsnavn Navn på kilden Stedet for utnyttelse

Farris Kong Olavs Kilde Konegata 2, Larvik

Osa Mineral Water Hjadlane Gnr. 37, Bnr. 2 I OSA,
Ulvik i Hardanger

Olden Blåfjellskilden UTM-koordinater 840 393
i Oldedalen

95/EØS/12/02

(1) EFT nr. L 229 av 30.8.1980, s. 1.
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Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning
(Sak nr. IV/M.577 - General Electric/Power Controls B.V.)

1. Kommisjonen mottok 27.3.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der General Electric Co. (GE) overtar full
kontroll som definert i rådsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Power Controls B.V. ved
kjøp av aksjer. Aksjene overtas fra General Electric Co. plc (GEC).

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- General Electric Co. (GE): virksomhet på flere forskjellige områder, blant annet innen elektriske
husholdningsartikler, flymotorer, kapitaltjenester, belysning, plastprodukter, distribusjon av
elektrisk kraft og kontrollutstyr,

- Power Controls B.V.: elektrisk lavspenningsutstyr til boliger samt til nærings- og industri-
formål.

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
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr. C 86
av 8.4.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller med
post, med referanse IV/M.577 - General Electric/Power Controls B.V., til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

EF-ORGANER
KOMMISJONEN

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.

95/EØS/12/03
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95/EØS/12/04Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.560 - EDS/Lufthansa)

1. Kommisjonen mottok 3.4.1995 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EØF) nr.
4064/89(1) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket EDS Holding GmbH (EDS),
som tilhører General Motors Corporation, overtar felles kontroll som definert i rådsforordningens
artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Lufthansa Systems Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Lufthansa
System GmbH), et nyopprettet datterforetak av Deutsche Lufthansa AG (Lufthansa). Lufthansa
System GmbH vil yte tjenester på området informasjonsteknologi spesielt tilpasset kravene fra
luftfartsnæringen og andre reiselivsnæringer.

2. De aktuelle foretakenes virksomhet er:

- EDS: systemstyring og systemutvikling, rådgivningstjenester,

- Lufthansa: lufttransport og tilknyttede tjenester.

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
transaksjonen for Kommisjonen.

Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette er offentliggjort i EFT nr.
C 91 av 12.4.1995. Merknadene kan sendes til Kommisjonen per faks (faksnr. +32 2 296 43 01) eller
med post, med referanse IV/M.560 - EDS/Lufthansa, til følgende adresse:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s. 13.
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95/EØS/12/05Kommisjonsvedtak av 24. mars 1995 om endring av vedtak
92/452/EØF om opprettelse av lister over grupper for

embryooppsamling som er godkjent i tredjestater for eksport til
Fellesskapet av embryoer fra storfe

Kommisjonen har i EFT nr. L 73 av 1.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 24. mars 1995 om endring
av vedtak 92/452/EØF om opprettelse av lister over grupper for embryooppsamling som er godkjent i
tredjestater for eksport til Fellesskapet av embryoer fra storfe. I del 3 i vedlegget til vedtak 92/452/EØF
skal følgende grupper for embryooppsamling tilføyes:

94 0H 77 Select Embryos Inc. Dr. Ronald F. Rhode
E 7 11555 US 42

Plain City, Ohio

94 MN 076 Trans Ova Genetics Dr. Doug K. Lain
E 608 RR1, Box 144A

Sioux Centre, Iowa

94 WI 078 Dairyland Veterinary Service S.C. Dr. Michael Staudinger
E 845 310 Main Street

Casco, Wisconsin

(se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 24. mars 1995 om opprettelse av en liste
over sædstasjoner som er godkjent for eksport til Fellesskapet av sæd

fra svin fra tredjestater

Kommisjonen har i EFT nr. L 73 av 1.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 24. mars 1995 om
opprettelse av en liste over sædstasjoner som er godkjent for eksport til Fellesskapet av sæd fra svin fra
visse tredjestater. Sædstasjonene oppført i vedlegget til vedtaket godkjennes for eksport til Fellesskapet
av sæd fra svin (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 28. mars 1995 om annen endring av vedtak
93/507/EØF om vernetiltak i forbindelse med venezuelansk

encephalomyelitt hos hest i Mexico

Kommisjonen har i EFT nr. L 76 av 5.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 28. mars 1995 om annen
endring av vedtak 93/507/EØF om vernetiltak i forbindelse med venezuelansk encephalomyelitt hos
hest i Mexico. Artikkel 2 i vedtak 93/507/EØF skal lyde:

“Artikkel 2

Medlemsstatene skal imidlertid tillate

- gjeninnførsel av registrerte hester etter midlertidig utførsel til storbyområdet Monterrey,

- midlertidig innførsel av registrerte hester fra storbyområdet Monterrey.” (se ovennevnte EF-Tidende
for nærmere opplysninger).

95/EØS/12/06

95/EØS/12/07
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Kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om endring av vedtak
94/621/EF om beskyttelsestiltak med hensyn til visse levende
dyr og animalske produkter som har sin opprinnelse i eller

kommer fra Albania

Kommisjonen har i EFT nr. L 70 av 30.3.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om
endring av vedtak 94/621/EF om beskyttelsestiltak med hensyn til visse levende dyr og animalske
produkter som har sin opprinnelse i eller kommer fra Albania. I vedtak 94/621/EF gjøres følgende
endringer:

1. Artikkel 1 skal lyde:

“Artikkel 1

Medlemsstatene skal forby import av toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler
i enhver form, samt levende fisk og krepsdyr som transporteres i vann, som har sin opprinnelse i
eller kommer fra Albania.”

2. Artikkel 3 utgår (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om fastsettelse av særlige
vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med

opprinnelse i Albania

Kommisjonen har i EFT nr. L 70 av 30.3.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 17. mars 1995 om
fastsettelse av særlige vilkår for import av fiskerivarer og akvakulturprodukter med opprinnelse i Alba-
nia. I vedtaket godkjennes veterinæravdelingen i ministeriet for landbruk og næringsmidler (DVSMAF)
som ansvarlig myndighet i Albania med hensyn til å kontrollere og attestere at fiskerivarer oppfyller
kravene i direktiv 91/493/EØF (se ovennevnte EF-Tidende for nærmere opplysninger).

Kommisjonsvedtak av 29. mars 1995 om tilleggsgarantier med
hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe som skal sendes til

visse deler av Fellesskapets territorium

Kommisjonen har i EFT nr. L 79 av 7.4.1995 kunngjort kommisjonsvedtak av 29. mars 1995 om
tilleggsgarantier med hensyn til infeksiøs bovin rhinotrakeitt for storfe som skal sendes til visse deler av
Fellesskapets territorium. Vilkårene som må oppfylles av avlsdyr eller produksjonsdyr av storfe som
kommer fra andre medlemsstater eller regioner i disse medlemsstatene, og som skal sendes til Østerrike
eller Sverige, er oppført i vedtaket. Vilkårene gjelder ikke for avlsdyr eller produksjonsdyr av storfe
som kommer fra regioner oppført i vedlegget til vedtak 93/42/EØF (se ovennevnte EF-Tidende for
nærmere opplysninger).

95/EØS/12/08

95/EØS/12/09

95/EØS/12/10
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95/EØS/12/11Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.554 - Dalgety/The Quaker Oats Company)

Kommisjonen vedtok 13.3.1995 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Vedtak om ikke å gjøre innsigelse mot en meldt
foretakssammenslutning

(Sak nr. IV/M.561 - Securicor Datatrak)

Kommisjonen vedtok 20.3.1995 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(1). Tredjemann som har tilstrekkelig interesse, kan få
tilsendt en kopi av vedtaket ved skriftlig henvendelse til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Brussel
Faksnr.: +32 2 296 43 01

Melding i henhold til artikkel 19 nr. 3 i rådsforordning nr. 17 med
hensyn til sak nr. IV/35.006 - ETSI Interim IPR Policy

Kommisjonen har til hensikt å innta en positiv holdning etter EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens
artikkel 53 overfor ETSI Interim IPR Policy. The European Telecommunications Standards Institute
(“ETSI”) oversendte 22. februar 1994 til Kommisjonen for De europeiske fellesskap en anmodning om
negativattest og/eller unntak etter EF-traktatens artikkel 85 og EØS-avtalens artikkel 53 for ETSI in-
terim Intellectual Property Rights Undertaking (“IPR”) Policy og for foretaket ETSI Intellectual Prop-
erty Rights (“foretaket”), godkjent på ETSIs femtende generalforsamling 18. mars 1993. Etter avstemning
blant ETSIs medlemmer ble det besluttet å oppgi foretaket. ETSI endret senere meldingen, slik at enhver
henvisning til foretaket ble fjernet. Den nåværende melding gjelder derfor bare den reviderte interim
IPR Policy (se EFT nr. C 76 av 28.3.1995 for nærmere opplysninger).

95/EØS/12/12

95/EØS/12/13

(1) EFT nr. L 395 av 30.12.1989. Rettelse i EFT nr. L 257 av 21.9.1990, s.13.
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Kommisjonen innbyr interesserte parter til å framlegge eventuelle merknader innen 30 dager etter at
dette er kunngjort i ovennevnte EF-Tidende, med referanse IV/35.006 - ETSI Interim IPR Policy, til:

Commission of the European Communities
Directorate-General for Competition (DG IV)
Directorate for Restrictive Practices, Abuse of Dominant Positions and
other Distortions of Competition I
200 Rue de la Loi
1049 Brussel

Godkjenning av statsstøtte i henhold til EF-traktatens
artikkel 92 og 93

Saker der Kommisjonen ikke gjør innsigelse

Kommisjonen har godkjent den tyske støtten til fremme av forskning på området landtransport,
statsstøttenr. N 175A/94 (se EFT nr. C 62 av 11.3.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den tyske støtten til fremme av forskning utført av SMB, statsstøttenr.
N 554/94 (se EFT nr. C 62 av 11.3.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den nederlandske støtten til fremme av forskning på ulike områder innen
elektronikk, “Philips-prosjektene”, statsstøttenr. N 531/94 (se EFT nr. C 62 av 11.3.1995 for nærmere
opplysninger).

Kommisjonen har godkjent den franske støtteordningen for tiltak som har til formål å utvide tilbudet av
og bedre kvaliteten på tjenester innen turistnæringen i Réunion, statsstøttenr. N 708/94 (se EFT nr. C 62
av 11.3.1995 for nærmere opplysninger).

Statsstøtte - Nr. C 45/94 - Spania

Kommisjonen har delvis innledet saksbehandlingen fastsatt i EF-traktatens artikkel 93 nr. 2 med hensyn
til støtten gitt av den spanske regjering til Construcciones Aeronauticos S.A. (CASA) til utvikling av et
regionalt luftfartøy, (turbo-prop) CASA-3000 (se EFT nr. C 63 av 14.3.1995 for nærmere opplysninger).

Kommisjonen underretter med dette de øvrige EØS-stater og interesserte parter, slik at de kan sende
sine merknader til de aktuelle tiltakene innen en måned etter at denne kunngjøring er offentliggjort i EF-
Tidende, til:

Commission of the European Communities
Rue de la Loi 200
B-1049 Brussel

Merknadene vil bli oversendt til Spania.

95/EØS/12/14

95/EØS/12/15
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95/EØS/12/16

COM(95) 55 CB-CO-95-066-EN-C(1)

COM(9) 70 CB-CO-95-085-EN-C

COM(95) 84 CB-CO-95-097-EN-C

COM(95) 39 CB-CO-95-046-EN-C

COM(95) 90 CB-CO-95-103-EN-C

COM(95) 101 CB-CO-95-111-EN-C

COM(95) 102 CB-CO-95-112-EN-C

COM(95) 103 CB-CO-95-113-EN-C

Kommisjonsmelding -
Sosioøkonomiske oppfølgingstiltak
knyttet til tiltak for omstrukturering av
fiskerinæringen

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EF) nr. 3699/93
om fastsettelse av kriterier og vilkår for
Fellesskapets strukturstøtte til fiskeri-
og akvakulturnæringen og til bear-
beiding og markedsføring av fiskeri-
varer og akvakulturprodukter

Forslag til en rådsforordning (EF) om
femte endring av forordning (EØF) nr.
1866/86 om fastsettelse av visse
tekniske tiltak for vern av fiskeres-
sursene i Østersjøen, Beltene og
Øresund

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning nr. 3362/94 om
fastsettelse av den største tillatte
fangstmengde for visse fiskebestander
og grupper av fiskebestander for 1995
og bestemte vilkår for å drive fangst på
disse bestandene

Kommisjonsrapport til Rådet og Eur-
opaparlamentet om standardisering på
området informasjonsteknologi og
telekommunikasjoner - Rapport 1992-
1993

Kommisjonsrapport - Prioriterte tiltak
rettet mot ungdom - Aktivitetsrapport
1993

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995
for fartøyer som fører norsk flagg

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EF) nr.
3365/94 om fordeling av visse fangst-
kvoter mellom medlemsstatene for
1995 for fartøyer som fisker i færøyske
farvann

Forslag til en rådsforordning (EF) om
fordeling av visse fangstkvoter mellom
medlemsstatene for 1995 for fartøyer
som fisker i norsk eksklusiv
økonomisk sone og i fangstområdet
rundt Jan Mayen

20.3.1995 22.3.1995 12

17.3.1995 22.3.1995 17

22.3.1995 23.3.1995 18

23.3.1995 28.3.1995 21

27.3.1995 28.3.1995 27

29.3.1995 30.3.1995 13

29.3.1995 30.3.1995 6

29.3.1995 30.3.1995 7

(1) “EN” viser til det engelske COM-dokument.

Liste over EØS-relevante dokumenter oversendt fra Kommisjonen
til Rådet i perioden 20.3. - 31.3.1995

Dokumentene kan bestilles fra salgskontorene for De europeiske fellesskaps offisielle publikasjoner

Kode Katalognr. Tittel Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Antall
sider

Oversendt
Rådet

08
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COM(95) 104 CB-CO-95-114-EN-C

COM(95) 105 CB-CO-95-115-EN-C

COM(95) 106 CB-CO-95-116-EN-C

COM(94) 572 CB-CO-94-635-EN-C

COM(94) 689 CB-CO-95-030-EN-C

COM(95) 124 CB-CO-95-132-EN-C

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av forordning (EF) nr. 3363/94 av
20. desember 1994 om fordeling av Felles-
skapets fangstkvoter i grønlandske farvann
for 1995

Forslag til en rådsforordning (EF) om
endring av rådsforordning (EF) nr. 3364/94
om fastsettelse av visse tiltak for vern og
forvaltning av fiskeressurser for 1995 for
fartøyer som fører færøysk flagg

Kommisjonsmelding til Rådet og Europa-
parlamentet om status for arbeidet med og
perspektiver for den felles fiskeriordning i
Middelhavet

Forslag til et europaparlaments- og råds-
direktiv om å lette utøvelsen av advokatyrket
på permanent basis i en annen medlemsstat
enn der kvalifikasjonen ble ervervet

Forslag til et europaparlaments- og råds-
direktiv om anvendelse av prinsippet om
tilgang til åpne linjenett (ONP) på
telefontjenesten

Endret forslag til et europaparlaments- og
rådsvedtak om fastsettelse av et europeisk år
for livslang læring (1996)

29.3.1995 30.3.1995 8

29.3.1995 30.3.1995 6

29.3.1995 30.3.1995 18

21.12.1994 30.3.1995 26

1.2.1995 31.3.1995 40

31.3.1995 31.3.1995 26

Kode Katalognr. Vedtatt av
Kommi-
sjonen

Tittel Oversendt
Rådet

Antall
sider
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 00

Nr.12/

Stillstandsperioden på
tre måneder utløper(2)

Referanse (1) Tittel

95/EØS/12/17

(3) Den vanlige informasjonsrutinen gjelder ikke for “farmakopeer”.

(4) Ingen stillstandperiode ettersom Kommisjonen har godtatt årsakene til hastevedtak.

(1) År - registreringsnummer - opprinnelsesmedlemsstat.

(2) Frist for merknader fra Kommisjonen og medlemsstatene.

95-0050-UK

95-0051-S

95-0052-F

95-0053-D

95-0054-DK

95-0055-F

95-0056-F

95-0057-F

95-0058-UK

95-0059-E

(3) (4)

Departemental standard BD 12-9X-Dimensjonering av
nedgravde konstruksjoner av korrugert stål med en
spennvidde på høyst 8 meter (herunder runde buer) DOT
ref: EP 042-94-EC

Forskrifter fra Kjemikalieinspeksjonen om dispensasjon
fra forbudet i forskrift (1991:1289) om visse klorholdige
løsemidler

SP-DGPT-ATAS-22, utgave av desember 1994: Teknisk
forskrift om infrastruktur for radioanlegg og terminalutstyr
for radiokretser i radionett som er forbeholdt data (3RD)

Supplerende tekniske kontraktsvilkår og retningslinjer
med hensyn til forsterkningslag til veibygging, 1995-
utgaven (ZTVT-STB 95)

Lov om kontroll med arbeider av edle metaller m.v.

Bestemmelse til forskrift av 23. november 1987 om
sikkerheten om bord på skip, § 215: Beboelighet

Forskrift om lagertanker for andre væsker enn vin, alkohol
og melk

Bestemmelser om forebygging av risikoen for epilepsi ved
bruk av videospill

Endringsforskrifter av 1995 om slakteavfall fra storfe
(forbud) (Skottland)

Forslag til kongelig resolusjon om godkjenning av den
supplerende tekniske anvisning MI-IP 04, faste anlegg til
detaljdistribusjon og offentlig salg av brennstoff og
petroleumsbrensel

15.5.1995

15.5.1995

18.5.1995

15.5.1995

15.5.1995

15.5.1995

15.5.1995

16.5.1995

Hastevedtak

23.5.1995

Kommisjonen vil gjøre oppmerksom på at den i samsvar med vilkårene i sin melding av 1. oktober 1986
(EFT nr. C 245 av 1.10.1986, s. 4), er av den mening at dersom en medlemsstat vedtar en teknisk
forskrift som kommer inn under bestemmelsene i direktiv 83/189/EØF, uten å sende utkastet til
Kommisjonen eller å overholde stillstandsplikten, kan denne forskriften ikke håndheves overfor
tredjemann etter vilkårene i den aktuelle medlemsstatens rettsorden. Kommisjonen mener derfor at
partene i en tvist har rett til å forvente at nasjonale domstoler avslår å gjennomføre nasjonale tekniske
forskrifter det ikke er gitt melding om som fastsatt i fellesskapsretten.

Opplysninger om disse meldingene kan fås fra de nasjonale myndigheter oppført på en liste offentliggjort
i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. C 67 av 17. mars 1989 og i EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende nr. 6 av 4. mai 1994.

Informasjonsrutine - tekniske forskrifter

- Direktiv 83/189/EØF av 28. mars 1983 om en informasjonsrutine for standarder og tekniske
forskrifter (EFT nr. L 109 av 26.4.1983, s. 8).

- Direktiv 88/182/EØF av 22. mars 1988 om endring av direktiv 83/189/EØF
(EFT nr. L 81 av 26.3.1988, s. 75).

Meldinger om utkast til tekniske forskrifter mottatt av Kommisjonen.
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