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Affaldshåndtering
2012/5/UK
Storbritannien
Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med fremstilling og anvendelse af
behandlet aske fra forbrændingen af fjerkræsaffald, fjer og halm.
Fristdato: 2012-04-10
2011/676/HU
Ungarn
Lovforslag om affald
Fristdato: 2012-03-30
Alkoholtests
2012/14/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 14. oktober 2008 om godkendelse af apparater til måling
af alkoholkoncentrationen i blodet via udåndingsluften (eller alkoholtest af udåndingsluften), som anvendes
af ordensmagten, samt godkendelse af laboratorier bemyndiget til at udføre afprøvninger, undersøgelser og
kontrol af disse apparater
Fristdato: 2012-04-11
Betonkonstruktioner
2012/20/FIN
Finland
Reparationsmateriale til beton - SILKO-test 2011
Fristdato: 2012-04-13
2012/21/FIN
Finland
Beskyttelsesmidler til beton - SILKO-test 2011
Fristdato: 2012-04-13
2012/23/FIN
Finland
Injektions- og forseglingsblandinger til revner i beton - SILKO-tester 2011
Fristdato: 2012-04-16
2012/24/FIN
Finland
Flydende membran til konserveringsmidler for beton – SILKO test 2011
Fristdato: 2012-04-16
Byggebestemmelser
2012/2/NL
Holland
Regulativ til ændring af regulativ om bygningers energimæssige ydeevne
Fristdato: 2012-04-04
2012/19/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift:
"Retningslinjer for polymerprodukter, der anvendes i konstruktioner. Sammenlægning/revision C 4-1977,
C174 – 1979, C55 – 1974" - kode: GE 055-2012
Fristdato: 2012-04-13

2011/674/A
Østrig
Ændring af Niederösterreichs forskrift for byggeteknik af 1997
Fristdato: 2012-03-30
Elektriske komponenter
2012/47/F
Frankrig
Bekendtgørelse om brandforhold i forbindelse med elektriske kabler.
Fristdato: 2012-04-26
Farmaceutiske produkter
2012/51/F
Frankrig
Pro Pharmacopoea, teknisk note gjort til genstand for offentlig høring nr. 1231: Bakteriologisk kontrol og
svampekontrol af hornhindetransplantater opbevaret i organkultur
Fristdato: 2012-04-30
2012/17/CZ
Tjekkiet
Tekniske bemærkninger vedrørende farmaceutiske substanser og præparater indgivet til offentlig
gennemgang (vedhæftede tekster)
Udkastet vedrører følgende farmaceutiske substanser og præparater:
- brimonidintartrat
- deferasirox
- zinkoxidsuspension med levomenthol
- zinksulfatopløsning
Fristdato: 2012-04-12
Foderstoffer
2012/18/NL
Holland
Forskrift fra afsætningsrådet for dyrefoder om minimum-P-effektivitet i svinehold 2012
Fristdato: 2012-04-12
2012/28/I
Italien
Dekret til godkendelse af officiel analysemetode til bestemmelse af indholdet af vitamin D3 i dyrefoder
Fristdato: 2012-04-17
Føde- og drikkevarer
2012/13/BG
Bulgarien
Lov, der ændrer og supplerer fødevareloven
Fristdato: 2012-04-11
2012/7/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer.
Fristdato: 2012-04-10
Gas
2011/9507/CH
Schweiz
Draft revision of the Ordinance of the FDJP on Exhaust Gas Analysers
Fristdato: 2012-03-20
GMO-produkter

2012/42/F
Frankrig
Bekendtgørelse om de tekniske betingelser for tilsåning, høst, oplagring og transport af genetisk
modificerede planter
Fristdato: 2012-04-23
Hydroteknik
2012/35/D
Tyskland
Supplerende tekniske aftalebetingelser – vandbygning (ZTV-W) for korrosionsbeskyttelse inden for
vandbygning i stål (entrepriseområde 220)
Fristdato: 2012-04-18
Jernbanesystemer og -materialer
2012/50/DK
Danmark
Udkast til bekendtgørelse om tekniske krav til arbejdskøretøjer på jernbaneområdet
Fristdato: 2012-04-30
2011/9014/FL
Liechtenstein
Ordinance of … on the construction and approval of railway installations (Eisenbahn-Bauverordnung – EBV)
Fristdato: 2012-03-28
Kernekraft
2012/27/PL
Polen
Forskrift fra ministerrådet om periodisk vurdering af nuklear sikkerhed på nukleare anlæg
Fristdato: 2012-04-16
Køretøjer
2012/49/NL
Holland
Regulativ fra ministeren for infrastruktur og miljø om regler for bestemmelse af energieffektivitetsklasser og
for fastsættelse af de konstanter og værdier, der skal anvendes til beregning af den relative energiøkonomi
(regulativ om personbilers relative energiøkonomi).
Fristdato: 2012-04-27
2012/9001/FL
Liechtenstein
EU Regulation from ... regarding the amendment of CO2-Law
Fristdato: 2012-04-24
2012/9002/FL
Liechtenstein
Ordinance dated … concerning the reduction of CO2 emissions in motor cars
Fristdato: 2012-01-25
Land- og husdyrbrug
2011/672/NL
Holland
Regulativ til ændring af regulativ om identifikation og registrering af hunde i forbindelse med fastsættelsen af
obligatorisk identifikation og registrering af hunde.
Fristdato: 2012-03-30
2012/31/SK
Slovakiet

Udkast til forskrift fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om avl af farlige
dyr
Fristdato: 2012-04-17
2012/32/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om identificering
og registrering af bier
Fristdato: 2012-04-18
2012/33/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om kvægopdræt
Fristdato: 2012-04-18
2012/34/SK
Slovakiet
Udkastet til forskriften fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter fastlægger
detaljer om fritagelse fra indsamling, transport og bortskaffelse af animalske biprodukter samt anvendelse af
animalske biprodukter til særlige fodringsformål
Fristdato: 2012-04-18
Landbrug
2012/4/NL
Holland
Regulativ til ændring af regulativ om generelle regler for anlæg i forbindelse med miljøforvaltning
(landbrugsmæssige aktiviteter)
Fristdato: 2012-04-04
2012/1/LT
Litauen
Ændring af teknisk forskrift for produktion af landbrugsethanol
Fristdato: 2012-04-03
Medicin
2012/45/UK
Storbritannien
Bekendtgørelse om humanmedicin af 2012
Fristdato: 2012-04-24
Medier
2012/15/UK
Storbritannien
Forskriften af 2012 om videooptagelser (mærkning).
Fristdato: 2012-04-12
Miljøbestemmelser
2011/673/F
Frankrig
Bekendtgørelse om indholdet af og vilkårene for fremsendelse af årlige anmeldelser af stoffer i
nanopartikulær form til gennemførelse af miljølovens artikel R. 523-12 og R. 523-13
Fristdato: 2012-03-30
Måleinstrumenter
2012/3/NL
Holland
Bekendtgørelse til ændring af målebestemmelserne for elektricitet, målebetingelserne for gas - RNB,
termlisten for elektricitet, termlisten for gas, prisbestemmelserne for elektricitet, systembestemmelserne for

elektricitet og informationsbestemmelserne for elektricitet og gas i forbindelse med udrulningen af
måleindretninger til fjernaflæsning ved mindre forbrug
Fristdato: 2012-04-04
2012/10/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra generaldirektøren for det rumænske kontor for retslig metrologi om godkendelse af den
officielle liste af måleinstrumenter, der er underlagt retslig metrologisk verifikation L.O. – 2011
Fristdato: 2012-04-11
Navigations- og radioudstyr
2012/53/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om ændring i transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS
2010:12) om navigationssikkerhed og navigationsudstyr
Fristdato: 2012-04-30
Olier og fedtstoffer
2012/26/CZ
Tjekkiet
Udkast til forskrift ……… af 2011 om ændring af forskrift nr. 61/2007 saml., der fastlægger detaljer om
mærkning og farvning af udvalgte mineralolier samt mærkning af flere andre mineralolier
Fristdato: 2012-04-16
Radio- og telekommunikation
2012/9501/CH
Schweiz
Decree of the Federal Office for Communications on telecommunications installations (OOIT)
Fristdato: 2012-04-27
Radio- og teleterminaludstyr
2012/25/EE
Estland
Ændring af forskrift nr. 118 af 1. december 2009, udstedt af ministeriet for økonomi og kommunikation om
„Tekniske krav til radioudstyr, der anvendes på baggrund af en frekvenstilladelse“
Fristdato: 2012-04-16
Sikkerhed
2012/12/S
Sverige
Den svenske rigspolitistyrelses forskrifter og generelle råd om sikkerhedsvagter og overvågning af lukkede
civile områder
Fristdato: 2012-04-11
Skibsfart
2012/52/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter (TSFS 2012:XX) om vagthold
Fristdato: 2012-04-30
2012/54/S
Sverige
Forskrift om ballastvand
Fristdato: 2012-04-30
Spil og lotteri
2012/29/I
Italien

Administrativt dekret om regler vedrørende "fjernvæddemål med metoder til direkte interaktion de enkelte
spillere imellem"
Fristdato: 2012-04-17
2012/30/I
Italien
Administrativt dekret om bestemmelser vedrørende "væddemål ved simulerede begivenheder, som både
tilbydes over et fysisk netværk af koncessionsindehavere, som allerede er autoriserede til drift af sports- og
hestevæddemål, samt over et fjernnetværk af koncessionsindehavere, som er godkendt iht. art. 24, stk. 13, i
lov nr. 88 af 2009"
Fristdato: 2012-04-17
2011/675/PL
Polen
Udkast til forskrift fra finansministeren om audiovisuelle systemer til kontrol af spil på spillekasinoer
Fristdato: 2012-03-30
2012/16/RO
Rumænien
Bekendtgørelse om godkendelse af rammerne for den tekniske vurdering af spilleaktiviteter og afgifter, der
opkræves til teknisk kontrol af spilleaktiviteter
Fristdato: 2012-04-12
2012/36/HU
Ungarn
Lov nr. CXCIII af 2011 om forvaltere af investeringsfonde og kollektive investeringsordninger
Fristdato: 2012-01-19
Spildevand
2012/44/HU
Ungarn
Udkast til ændring af ministerielt dekret om tekniske bestemmelser vedrørende aktiviteter og anlæg til
anvendelse og beskyttelse af vand og bekæmpelse af skader forårsaget af vand
Fristdato: 2012-04-24
Stålkonstruktion
2012/48/FIN
Finland
Det finske transportagentur, rørformede stålbroer
Fristdato: 2012-04-26
Taxier og taxametre
2012/55/LV
Letland
Ministerkabinettets udkast til forskrift: ændringer til ministerkabinettets forskrift nr. 133 af 20. februar 2007 om
tekniske krav til elektroniske apparater og udstyr, som registrerer afgifter og andre betalinger.
Fristdato: 2012-05-02
Tobaksvarer
2012/6/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om regulering af
tobaksprodukter.
Fristdato: 2012-04-10
2012/43/UK
Storbritannien
Forskrift om reklamer for og salgsfremme af tobak (udstilling) (Nordirland) af 2012.

Fristdato: 2012-04-24
2012/46/CZ
Tjekkiet
DEKRET af ........................ 2012, der ændrer dekret nr. 344/2003 saml. om krav til tobaksprodukter
Fristdato:
2012/11/HU
Ungarn
Udkast om produktion, markedsføring og kontrol af tobaksprodukter, kombinerede advarsler og de
detaljerede regler for sundhedsbeskyttelsesbøden
Fristdato: 2012-04-11
Våben og ammunition
2012/8/HU
Ungarn
Lovforslag om ændring af lov XXIV af 2004 om skydevåben og ammunition
Fristdato: 2012-04-10
2012/9/HU
Ungarn
Udkast til regeringsdekret om ændring af regeringsdekretet nr. 253/2004. (VIII. 31.) om skydevåben og
ammunition
Fristdato: 2012-04-10

