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Betonkonstruktioner
2012/133/L
Luxembourg
Nationalt dokument til gennemførelse af EN 206-1:2000 og senere ændringer A1:2004 og A2:2005 i
Luxembourg
Fristdato: 2012-05-29
Brandsikkerhed
2012/109/HU
Ungarn
Udkast til dekret fra indenrigsministeren om ændring af dekret nr. 22/2009 (VII. 23.) fra ministeriet for
lokalstyre om reglerne for opnåelse af et overensstemmelsescertifikat for brandsikkerhed
Fristdato: 2012-05-15
Byggebestemmelser
2012/95/UK
Storbritannien
Ændringer af kravet til materialer og udførelse: forskrift 7
Se referencen til det vedhæftede dokument: - AD7 New_Consultation.doc
Fristdato: 2012-05-14
2012/96/UK
Storbritannien
Ændringer af del A (konstruktion) i bygningsreglementet for England: Eurocodes
Fristdato: 2012-05-14
2012/97/UK
Sotrbritannien
Ændringer af del B (brandsikkerhed) i bygningsreglementet: Lysspredere og vægbeklædninger
Fristdato: 2012-05-14
2012/98/UK
Storbritannien
Ændringer af del C (forberedelse af stedet og modstandsdygtighed over for forurenende stoffer og fugt) i
bygningsreglementet: radon
Fristdato: 2012-05-14
2012/99/UK
Storbritannien
Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet
Fristdato: 2012-05-14
2012/100/UK
Storbritannien
Ændringer af del P (elsikkerhed - boliger) i bygningsreglementet
Fristdato: 2012-05-14
2012/101/UK
Storbritannien
Rationalisering af dele K (beskyttelse mod fald, sammenstød og stød), M (adgang til og anvendelse af
bygninger) og N (glasering - sikkerhed) og ændringer af det godkendte dokument M i bygningsreglementet
Fristdato: 2012-05-14
2012/102/UK
Storbritannien

Bekendtgørelse af 2012 vedrørende planlægning af byer og landdistrikter (generel tilladt udvikling) (ændring)
(Wales)
Fristdato: 2012-05-14
2012/136/A
Østrig
Lovudkast, som ændrer byggepolitiloven af 1997 for Salzburg
Fristdato: 2012-05-29
Byggevarer
2012/124/DK
Danmark
Bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer til indendørs brug, som indeholder ftalaterne DEHP,
DBP, BBP og DIBP, og varer hvor dele med disse stoffer kan komme i kontakt med hud eller slimhinder
Fristdato: 2012-05-24
2012/57/A
Østrig
Bekendtgørelse fra det østrigske institut for byggeteknik (OIB), med hvilken bekendtgørelsen om listen over
byggematerialer ÖA af 13. maj 2008 ændres (2. lovændring til liste over byggematerialer ÖA)
Fristdato: 2012-05-02
E-handel
2012/131/L
Luxembourg
Referencerammer for krav og foranstaltninger til akkreditering af tjenesteydere inden for dematerialisering
og/eller opbevaring (PSDC)
Fristdato: 2012-05-29
Elektricitetsnet, gasnet, højspændingsnet
2012/126/E
Spanien
UDKAST TIL DEKRET OM FASTSÆTTELSE AF SUPPLERENDE BESTEMMELSER FOR LUFTBÅRNE
ELEKTRISKE HØJSPÆNDINGSINSTALLATIONER MED DET FORMÅL AT BESKYTTE AVIFAUNAEN OG
MINDSKE INDVIRKNINGERNE PÅ MILJØET.
Fristdato: 2012-05-25
Elektromagnetisk kompatibilitet
2012/76/UK
Storbritannien
Forskrifter af 2012 for elektromagnetiske forstyrrelser fra apparater
Fristdato: 2012-05-07
2012/115/UK
Storbritannien
Forskrift af 2012 om elektromagnetiske forstyrrelser fra apparater
Fristdato:
2012/121/UK
Storbritannien
Forskrift af 2012 om elektromagnetiske forstyrrelser fra apparater
Fristdato: 2012-05-23
Elektroniske dokumenter og formularer
2012/103/I
Italien
Udkast til dekret fra premierministeren om tekniske forskrifter vedrørende generering, påførelse og
verificering af avancerede, kvalificerede og digitale elektroniske signaturer i henhold til artikel 20, stk. 3,

artikel 24, stk. 4, artikel 28, stk. 3, artikel 32, stk. 3, litra b), artikel 35, stk. 2, artikel 36, stk. 2, og artikel 71 i
lovdekret nr. 82 af 7. marts 2005
Fristdato: 2012-05-14
2012/104/I
Italien
Udkast til dekret fra formanden for ministerrådet i henhold til artikel 28, 3-bis, i lovdekret nr. 82 af 7. marts
2005 vedrørende personlige certificeringer med elektroniske signaturer
Fristdato: 2012-05-14
2012/105/I
Italien
Udkast til dekret fra formanden for ministerrådet, der fastsætter tekniske regler for identifikation, inklusive via
telematiske måder, af ejere af certificerede elektroniske mailbokse, i henhold til artikel 65, stk. 1, c-bis), i
loven om digital administration i henhold til lovdekret nr. 82 af 7. marts 2005 og efterfølgende ændringer.
Fristdato: 2012-05-14
Emballage
2012/60/UK
Storbritannien
Forskrift om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) 2007
Fristdato: 2012-05-02
Energi
2012/66/NL
Holland
Regulativ fra ministeren for økonomi, landbrug og innovation af , nr. WJZ / 12001252 om anvisning af
kategorier af produktionsinstallationer til stimulering af bæredygtig energiproduktion i året 2012 (regulativ om
anvisning af kategorier vedrørende bæredygtig energiproduktion 2012)
Fristdato: 2012-02-03
Euforiserende stoffer
2012/37/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være
narkotika, bilag IV
Fristdato: 2012-02-13
2012/38/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være
narkotika, bilag IV
Fristdato: 2012-02-13
2012/39/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være
narkotika, bilag IV
Fristdato: 2012-02-13
2012/40/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være
narkotika, bilag IV
Fristdato: 2012-02-13
2012/41/FIN
Finland

Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være
narkotika, bilag V
Fristdato: 2012-02-13
Fiskeri
2012/127/E
Spanien
BEKENDTGØRELSE FRA MINISTEREN FOR LANDBRUG, MILJØ OG TERRITORIUM AF XX XXXXX
2012 OM REGULERING AF INDSAMLING AF SØPINDSVIN I FARVANDET OMKRING DE BALEARISKE
ØER
Fristdato: 2012-05-25
Forlystelsesanlæg
2012/72/LT
Litauen
Forskrift om anvendelse og vedligeholdelse af forlystelser
Fristdato: 2012-05-07
Føde- og drikkevarer
2012/122/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne (varmebehandling af frosne hindbær)
Fristdato: 2012-05-23
2012/94/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af anordning af 19. oktober 2006 om anvendelsen af teknologiske hjælpestoffer
i fremstillingen af visse levnedsmidler.
Fristdato: 2012-05-10
2012/81/I
Italien
Ændringer af provinsens lov nr. 1 af 22. januar 2001 om "Mærkning af ikke-genmodificerede produkter"
Fristdato: 2012-05-09
2012/128/E
Spanien
Udkast til bekendtgørelse om godkendelse af tekniske betingelser for produktion af håndværksfremstillet ost
i Andalusien
Fristdato: 2012-05-25
Gas
2012/113/NL
Holland
Regulativ fra ministeren for økonomi, landbrug og innovation til ændring af regulativ om afgiftsstrukturer og
vilkår for gas med hensyn til gassammensætningen
Fristdato: 2012-05-21
2012/83/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren, der ændrer forskriften om detaljerede betingelser vedrørende gassystemets
funktionalitet
Fristdato: 2012-05-09
Gasflasker
2012/77/F
Frankrig

Dekret om et pantsystem eller et tilsvarende retursystem for gasflasker til personligt forbrug og
affaldsbehandling af gasflasker
Fristdato: 2012-05-07
Genteknologi
2012/93/A
Østrig
Lov af ..............., som ændrer loven fra delstatsregeringen i Tyrol om foranstaltninger til forebyggelse i
forbindelse med genteknik
Fristdato: 2012-05-10
GMO-produkter
2012/106/F
Frankrig
Dekret vedrørende mærkning om indhold af genetisk modificerede organismer i frøpartier
Fristdato: 2012-05-14
Gødningsstoffer
2012/107/FIN
Finland
Dekret DNr. 412/14/2012 fra ministeriet for landbrug og skovbrug om gødningsprodukter og vedrørende en
ændring af dekret (24/11) fra ministeriet for landbrug og skovbrug
Fristdato: 2012-05-15
2012/108/FIN
Finland
Dekret DNr. 413/14/2012 fra ministeriet for landbrug og skovbrug om virksomhed i forbindelse med
gødningsprodukter og kontrol af disse
Fristdato: 2012-05-15
2012/80/I
Italien
Ministerielt dekret om ændring af bilagene til lovdekret nr. 75 af 29. april 2010 - "Omlægning og revision af
reglerne om gødningsstoffer i henhold til artikel 13 i lov nr. 88 af 7. juli 2009"
Fristdato: 2012-05-09
Jernbanesystemer og -materialer
2012/61/F
Frankrig
Dekret til gennemførelse af tredje punkt i arbejdslovens artikel L 4111-6 vedrørende beskyttelse af
arbejdstagere, som udfører arbejder på eller bidrager til driften af jernbanetransportnet, sporbundne
transportsystemer og tandhjulsbaner
Fristdato: 2012-05-02
2012/85/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for trafik, innovation og teknologi om sikring af jernbanekrydsninger og
adfærd i forbindelse med tilnærmelse og krydsning af jernbanekrydsninger (forskrift om jernbanekrydsninger
2011 - EisbKrV)
Fristdato: 2012-05-09
Køretøjer
2012/63/S
Sverige
Den svenske transportstyrelses forskrifter om ændring af det svenske vejdirektorats forskrifter (VVFS
2003:29) om national typegodkendelse af system, komponent og separat teknisk enhed
Fristdato: 2012-05-02

2012/69/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om ændring i det svenske vejdirektorats forskrifter (VVFS 2003:22) om biler
og påhængskøretøjer, der trækkes af biler
Fristdato: 2012-05-04
Land- og husdyrbrug
2012/56/S
Sverige
Det svenske jordbrugsdirektorats forskrifter og generelle bestemmelser om opdræt og hold af pelsdyr
Fristdato: 2012-05-02
Lifte og løfteanordninger
2012/82/BG
Bulgarien
Ministerrådets resolution om ændringer og tilføjelser til forskriften om sikker drift og teknisk inspektion af
elevatorer, som vedtaget ved ministerrådets forskrift nr. 75 af 2003 (offentliggjort i DV, Bulgariens lovtidende,
nr. 33 af 2003, som suppleret, nr. 15 af 2005, som ændret, nr. 96 af 2005, nr. 40 af 2006, som ændret og
suppleret, nr. 70 af 2006, som ændret, nr. 64 af 2008, som ændret, nr. 32 af 2009, som ændret, nr. 18 af
2011)
Fristdato: 2012-05-09
2012/71/LT
Litauen
Forskrift om brug og vedligeholdelse af udstyr til lift og løfteplatform
Fristdato: 2012-05-07
2012/114/LT
Litauen
Udkast til ændring af forskriften for anvendelse af elevatorer
Fristdato: 2012-05-21
Luftfartøjer og luftfartsudstyr
2012/88/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om forhøjede helikopterlufthavne
Fristdato: 2012-05-10
2012/89/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om helikopterlufthavne på jord- og vandoverflader, som ikke kræver
godkendelse
Fristdato: 2012-05-10
2012/90/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om helikopterlufthavne på jord- og vandoverflader, som kræver godkendelse
Fristdato: 2012-05-10
Luftforurening
2012/134/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringschefen for Steiermark af ... til reduktion af luftbelastningen fra vintertjeneste i
henhold til immissionsbeskyttelsesloven vedrørende luft (Stmk. forskrift af 2012 om vintertjeneste)
Fristdato: 2012-05-29
2012/135/A
Østrig

Forskrift fra delstatsregeringschefen i Steiermark af... til reduktion af emissioner af luftforurenende stoffer fra
stationære anlæg i henhold til immissionsbeskyttelsesloven vedrørende luft (Stmk. forskrift af 2012 om
anlægsemissioner)
Fristdato: 2012-05-29
Lægemidler
2012/68/E
Spanien
Udkast til cirkulære fra AEMPS om forudgående underretning inden forsendelse af lægemidler til andre
medlemsstater
Fristdato: 2012-05-04
Minedrift
2012/132/D
Tyskland
Hessens forskrift om minedrift
Fristdato: 2012-05-29
Måleinstrumenter
2012/116/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til legale måleinstrumenter, inkl.
testmetoder til typegodkendelse og til verificering af de legale måleinstrumenter: instrumenter til måling af
brydningsindeks - prismatiske refraktometre
Fristdato: 2012-05-04
Radio- og telekommunikation
2012/123/NL
Holland
Regulativ om teknisk protokol for aflytning af offentlige telekommunikationsnetværker og –tjenester
Fristdato: 2012-05-24
2012/110/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om radioudstyr i luftfartøjer
Fristdato: 2012-05-15
Radio- og teleterminaludstyr
2012/73/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 028 for CB-radioanlæg
Fristdato: 2012-05-07
2012/74/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 023 for Medicinske-Implantater
Fristdato: 2012-05-07
2012/75/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 070 for Level Probing Radar
Fristdato: 2012-05-07
2012/86/I
Italien
Forslag til ministerielt dekret om gennemførelsesbestemmelser til artikel 2, stk. 2, i lovgivningsdekret nr. 198
af 26. oktober 2010 til gennemførelse af direktiv 2008/63/EF om konkurrence på markederne for
teleterminaludstyr

Fristdato: 2012-05-09
Skibsfartøjer
2012/118/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter for sikkerhed på skibe med særligt anvendelsesområde
Fristdato: 2012-05-21
Spil og lotteri
2012/130/PL
Polen
Udkast til forskrift fra økonomiministeren om metoden til arkivering af data og omfanget af data vedrørende
organisering af online-væddemål, som skal arkiveres
Fristdato: 2012-05-25
2012/67/E
Spanien
Bekendtgørelse om bestemmelserne for elektronisk bingo i den selvstyrende region Andalusien.
Fristdato: 2012-05-04
2012/125/E
Spanien
Udkast til bekendtgørelse af........................fra det regionale finansministerium om udviklingen af krav til
spillemaskiner af typen B og C, der er angivet i dekret nr. ………….om forskrift for spillemaskiner i CastilienLa Mancha.
Fristdato: 2012-05-25
2012/129/E
Spanien
UDKAST TIL DEKRET OM FORSKRIFT FOR VÆDDEMÅL I DEN SELVSTYRENDE REGION MURCIA OG
ÆNDRING AF FORSKRIFT FOR FORLYSTELSESAPPARATER OG SPILLEAUTOMATER I DEN
SELVSTYRENDE REGION MURCIA OG KATALOGET FOR SPIL OG VÆDDEMÅL I REGIONEN MURCIA
Fristdato: 2012-05-25
Støj
2012/70/A
Østrig
Forskrift udstedt af delstatsregeringen i Wien om fastsættelse af det maksimalt tilladte lydtrykniveau for
bestemte kategorier af byggemaskiner (forskrift for Wien om emissionsgrænseværdi for byggelarm – WBLEGV)
Fristdato: 2012-05-07
Taxier og taxametre
2012/117/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelle tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til legale måleinstrumenter, inkl.
metoder til test og verificering af legale måleinstrumenter:
‘taxametermåleanordninger til taxaer’
Fristdato: 2012-05-21
Tekniske bestemmelser
2012/65/F
Frankrig
Bekendtgørelse af … om listen over apparater og tekniske anordninger i henhold til betingelserne i artikel
226-3 i straffeloven
Fristdato: 2012-05-02
2012/58/PL

Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for transport, byggeri og søfartsøkonomi, der ændrer forskriften om tekniske
betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med offentlige veje og deres placering.
Fristdato: 2012-05-02
2012/59/PL
Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for transport, byggeri og søfartsøkonomi, som ændrer forskriften om
tekniske betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med tekniske vejkonstruktioner og deres placering.
Fristdato: 2012-05-02
Tobaksvarer
2012/64/UK
Storbritannien
Forskrift af 2012 om salg af tobak (udstilling af tobak og priser) (Skotland)
Fristdato: 2012-05-02
2012/112/HU
Ungarn
Lovforslag om reduktion af unge menneskers rygning og detailhandel med tobaksprodukter
Fristdato: 2012-05-18
Turisme
2012/62/EE
Estland
Forskrift fra ministeren for økonomi og kommunikation: "Krav til en indkvarteringsvirksomhed"
Fristdato: 2012-05-02
Ædelmetaller og ædelsten
2012/91/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren om varer af ædelmetal
Fristdato: 2012-05-10
2012/92/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren om ansøgningsformularer om etablering af prøvningssteder samt omfanget
af teknisk udstyr til prøvningssteder
Fristdato: 2012-05-10
Økologi
2012/87/I
Italien
Gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 og Kommissionens
forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om økologisk produktion og mærkning af økologiske
produkter
Fristdato: 2012-05-09

