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de zin van artikel 30 EG-Verdrag bevat,
zijn deze derhalve gerechtvaardigd ter
bescherming van de bovengenoemde
belangen.
In het kader van de notificatie ingevolge de richtlijn is in artikel 2 een bepaling opgenomen met het oog op de
geharmoniseerde toepassing van technische voorschriften. De WTO-notificatieprocedure heeft niet geleid tot
wijziging van de ontwerp-bekendmaking.
Het Hoofd van de
Scheepvaartinspectie,
H.G.H. ten Hoopen.
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Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn nr. 94/10/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100).
Een bijgewerkte integrale tekst van de richtlijn
is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.
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