EU-notifikationer
Marts 2012
Alkohol
2012/177/EE
Estland
Ændring af finansministerens forskrift nr. 25 af 2006: "Design af banderoler til alkohol- og tobaksprodukter,
banderoletyper til tobaksprodukter, fremgangsmåde for udstedelse, tilbagelevering og ekspedition af
banderoler til tobaksprodukter, format for følgesedler til banderoler samt fremgangsmåden for udførelse af
dette"
Fristdato: 2012-03-20
Belysningsarmaturer
2012/144/I
Italien
Provinsstyrets beslutning nr. 2057 af 30. december 2011 om godkendelse af kriterier for
lysforureningsbegrænsende og energibesparende foranstaltninger
Fristdato: 2012-06-04
Biavl
2012/155/S
Sverige
Statens jordbrugsdirektorats (Statens jordbruksverks) beslutning om smitteerklæring som følge af
amerikansk bipest og varroasyge hos bier
Fristdato: 2012-03-28
Brandslukningsudstyr
2012/183/BG
Bulgarien
Forskrift om udførelsen af godkendelse og kontrolaktiviteter i forbindelse med produkter til
brandbekæmpelse for så vidt angår deres slukningseffektivitet
Fristdato: 2012-06-25
Byggebestemmelser
2012/162/A
Østrig
Retningslinje for støtte til boligbyggeri
Fristdato: 2012-06-15
2012/163/A
Østrig
Retningslinje for renovering af beboelsesbygninger
Fristdato: 2012-06-15
Byggevarer
2012/185/D
Tyskland
Ændringer i standardliste A over byggevarer, del 1 til 3, standardliste B over byggevarer, del 1 og 2, samt
liste C til udgaven 2012/1
Fristdato: 2012-06-25
Bygningskonstruktioner
2012/182/NL
Hollland
Forskrift, som ændrer forskrift for bygningsreglementet med henblik på korrektionsfaktorer for koefficienten
for den energimæssige ydeevne og enkelte andre ændringer
Fristdato: 2012-06-22

Drikkevand
2012/160/LT
Litauen
Udkast til ændring af bekendtgørelse fra sundhedsministeren i Republikken Litauen nr. V-758 af 23.
december 2003 om godkendelse af den litauiske hygiejnestandard HN 28:2003 "Krav til brug og
markedsføring af naturligt mineralvand og kildevand"
Fristdato: 2012-06-14
Emission
2012/196/CZ
Tjekkiet
Udkast til forskrift af .............. 2012 om forebyggelse af emissioner af stoffer, der nedbryder ozonlaget, og af
fluorholdige drivhusgasser
Fristdato: 2012-06-29
Euforiserende stoffer
2012/150/S
Sverige
Forskrift om ændring af forskriften (1992:1554) om kontrol af narkotika
Fristdato: 2012-03-21
2012/157/D
Tyskland
Udkast til seksogtyvende forskrift om ændring af retslige bestemmelser for narkotiske midler (seksogtyvende
ændringsforskrift om den tyske narkotikalovgivning - 26. BtMÄndV)
Fristdato: 2012-03-27
2012/137/HU
Ungarn
Regeringsdekret nr. ...../2012. (.... ….) Korm. om aktiviteter, som kan udføres i forbindelse med narkotika,
psykotropiske stoffer og nye psykoaktive stoffer, samt oplistning af sådanne stoffer i skemaet og ændringen
af sådanne skemaer
Fristdato: 2012-03-21
Farligt gods
2012/9502/CH
Schweiz
Draft versions of the following ordinances:
Ordinance relating to the placing on the market of dangerous goods receptacles and the market surveillance
(1)
Revised (totally) ordinance relating to the transport of dangerous goods by rail and cableway installation (2)
Revised partially ordinance relating to the carraige of dangerous goods by road (3)
Fristdato: 2012-05-04
Fiskeri
2012/193/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om fiskerivarer og
produkter herfra.
Fristdato: 2012-06-28
Føde- og drikkevarer
2012/139/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af
branchesammenslutningen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende størrelsessortering
af abrikoser - sæson 2012
Fristdato: 2012-05-30

2012/140/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af
brancheorganisationen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende afsætning af ferskner og
nektariner i størrelse D - sæson 2012
Fristdato: 2012-05-30
2012/147/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale indgået inden for rammerne af brancheorganisationen for
friske frugter og grøntsager (INTERFEL) vedrørende pakning og sortering af meloner fra Charente afsætningsperiode 2012
Fristdato: 2012-06-07
2012/176/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale indgået inden for rammerne af den nationale tværfaglige
komité for kartofler (CNIPT) vedrørende den største knoldstørrelse for spisekartofler, som må markedsføres
- sæson 2012/13, 2013/14 og 2014/15
Fristdato: 2012-06-18
2012/173/I
Italien
Teknisk forskrift i henhold til regional lov nr. 21 af 13. august 2002 og i henhold til forskriften vedrørende
anvendelse af fællesmærket, godkendt med forsinket ikrafttrædelse, der afhænger af resultaterne af
notifikationsproceduren, ved dekret nr. 23 af 23. februar 2012
Fristdato: 2012-06-18
2012/166/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om frosne
fødevareprodukter og is
Fristdato: 2012-06-15
2012/188/SK
Slovakiet
Udkast til dekret fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter i Den Slovakiske Republik om kød
fra slagtede dyr
Fristdato: 2012-06-28
2012/189/SK
Slovakiet
Udkast til dekret fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter i Den Slovakiske Republik om
forarbejdede frugt og grøntsager, spiselige svampe, olieafgrøder, tør afskallet frugt, kartofler og deres
produkter.
Fristdato: 2012-06-28
2012/190/SK
Slovakiet
Udkast til dekret fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter, som fastlægger
krav til spiseligt vegetabilsk fedt og spiselige vegetabilske olier og deres produkter.
Fristdato: 2012-06-28
2012/194/SK
Slovakiet
Udkast til dekret fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter i Den Slovakiske Republik om
snacks, dehydrerede fødevarer, krydderier og slik

Fristdato: 2012-06-28
2012/195/SK
Slovakiet
Udkast til dekret fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter i Den Slovakiske Republik om krav
til drikkevarer
Fristdato: 2012-06-28
Fødevaresikkerhed
2012/141/B
Belgien
Lov om ændring af lov af 24. januar 1977 om beskyttelse af forbrugernes sundhed med hensyn til fødevarer
og andre produkter med henblik på at forbyde bisphenol A i beholdere til fødevarer
Fristdato: 2012-06-04
Gas
2012/138/GR
Grækenland
Udkast til afgørelse nr. 68/2012 "Autobrændstof – flaskegas (LPG) – krav og prøvningsmetoder" fra
Grækenlands generelle statslaboratorium
Fristdato: 2012-05-30
2012/149/S
Sverige
Forskrifter fra myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab om tilladelse til håndtering af brandfarlige
gaser og væsker
Fristdato: 2012-06-11
Geoteknik og geologi
2012/174/NL
Holland
Ændring af forskriften for jordkvalitet (opdatering af henvisninger til normdokumenter 2012.2)
Fristdato: 2012-06-18
Gødning
2012/170/P
Portugal
Udkast til dekret om gødninger
Fristdato: 2012-06-18
2012/187/D
Tyskland
Forskrift om markedsføring af gødninger, jordforbedringsmidler, kultursubstrater og plantehjælpemidler
(forskrift om gødninger)
Fristdato: 2012-06-28
Kernekraft
2012/181/A
Østrig
Forbundslov om oprettelse af et sikkerhedskontrolsystem, sikring af nukleare materialer og anlæg samt om
eksportkontrol for at garantere fredelig anvendelse af atomenergi
(sikkerhedskontrollov af 2012 – SKG 2012)
Fristdato: 2012-06-22
Kropsudsmykning
2012/164/F
Frankrig

Bekendtgørelse om fastsættelse af liste over stoffer, som ikke må indgå i sammensætningen af
tatoveringsprodukter
Fristdato: 2012-06-15
Køretøjer
2012/156/DK
Danmark
Bekendtgørelse om energimærkning m.v. af nye person- og varebiler
Fristdato: 2012-06-13
2012/9003/N
Norge
Vedlegg til kjøretøyforskriften, Krav til kjøretøy som omhandler tillatelse til ibruktaking
Fristdato: 2012-06-20
Køretøjer, tilbehør/dele til
2012/159/F
Frankrig
Bekendtgørelse om fastsættelse af regler for godkendelse af elektroniske alkolåse og betingelser for
montering af disse i motorkøretøjer
Fristdato: 2012-06-14
Land- og husdyrbrug
2012/142/DK
Danmark
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Fristdato: 2012-06-04
Landbrugs- og haveprodukter
2012/146/I
Italien
Forskrift vedrørende anvendelse af fællesmærket "Agricoltura Ambiente Qualità (AQUA) - kvalitetsmærke
udstedt af regionen Friuli Venezia Giulia" iht. regional lov nr. 21 af 13. august 2002
Fristdato: 2012-06-07
2012/165/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra det slovakiske ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter om spiseligt korn
og kornprodukter
Fristdato: 2012-06-15
Lifte og løfteanordninger
2012/148/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen i Kärnten om sikkerhedsteknisk undersøgelse af og eventuel eftermontering
på elevatorer (Kärntens elevatorforskrift - K-AV)
Fristdato: 2012-06-08
Minedrift
2012/158/HU
Ungarn
Udkast til dekret om sikkerhedspolitik for underjordiske mineaktviteter
Fristdato: 2012-06-14
Navigations- og radioudstyr
2012/186/UK
Storbritannien
Det Forenede Kongeriges grænsefladekrav 2089. Repeater til globale navigationssatellitsystemer

Fristdato: 2012-06-27
Pels-, skind- og lædervarer
2012/169/NL
Holland
Afgørelse om animalske produkter
Fristdato: 2012-06-18
Radio- og telekommunikation
2012/145/I
Italien
Integrering af de tekniske specifikationer for godkendte radiogrænseflader i henhold til lovdekret 269/2001
med dekret af 10. januar 2005 og senere ændring heraf
Fristdato: 2012-06-07
2012/143/SI
Slovenien
Generel lov om udnyttelsesplan for radiofrekvenser (NURF-2).
Fristdato: 2012-06-04
2012/178/UK
Storbritannien
IIR 2090 - UK-grænsefladekrav 2090 for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske
kommunikationstjenester på 800 MHz-frekvensbåndet
Fristdato: 2012-06-20
2012/179/UK
Storbritannien
IR 2091 - UK-grænsefladekrav 2091 for overlappende landbaserede svagstrømssystemer, som kan levere
elektroniske kommunikationstjenester på frekvensbåndet fra 2500 til 2690 MHz
Fristdato: 2012-06-20
2012/180/UK
Storbritannien
UK-grænsefladekrav 2072 for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester
på frekvensbåndet fra 2500 til 2690 MHz
Fristdato: 2012-06-20
Radio- og teleterminaludstyr
2012/171/B
Belgien
Radiogrænseflade B10 vedrørende apparater til radiokommunikation med begrænset rækkevidde, som er
beregnet til trådløse mikrofoner, visse samtaleanlæg og høreapparater.
Fristdato: 2012-06-18
2012/172/B
Belgien
Radiogrænseflade F2 vedrørende radiokommunikationsapparater til reportageforbindelser
Fristdato: 2012-06-18
2012/153/D
Tyskland
SSB FE-OE 037 - Grænsefladespecifikation for punkt til punkt-radiokædeudstyr i området 13 GHz
Fristdato: 2012-06-13
Skibsfartøjer
2012/192/DK
Danmark

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Fristdato: 2012-06-28
Spil og lotteri
2012/175/E
Spanien
UDKAST TIL DEKRET OM FORSKRIFT FOR DRIFT OG MARKEDSFØRING AF SPIL, DER HØRER
UNDER DE SELVSTYRENDE REGIONERS KOMPETENCE OG AFVIKLES PÅ FJERNBASIS I DEN
SELVSTYRENDE REGION CASTILLA OG LEÓN.
Fristdato: 2012-06-18
2012/151/HU
Ungarn
Udkast til dekret nr. …/2012. (…) fra økonomiministeriet om ændring af dekret nr. 32/2005. (X. 21.) fra
finansministeriet om gennemførelsen af opgaver med relation til licensering, drift og kontrol af hasardspil
Fristdato: 2012-03-10
2012/152/HU
Ungarn
Udkast til dekret nr. ../2012 (…) fra økonomiministeriet om fastsættelse af krav til personalet, finansielle,
tekniske og informationsteknologiske krav i forbindelse med drift af den centrale server, som driver fast
opstillede, serverbaserede spilleautomater og serverbaserede spilleautomatsystemer, der ikke er fast
opstillet, og om servicegebyret, der skal betales til operatøren af den centrale server
Fristdato: 2012-03-10
Trykbærende udstyr
2012/184/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 3. maj 2004 om anvendelse af transportable trykbeholdere
Fristdato: 2012-06-25
Vejudstyr
2012/197/UK
Storbritannien
Midlertidigt vejledningsnotat 154/xx - revision af bestemmelse 903, bestemmelse 921 og bestemmelse 942 i
specifikationer for vejarbejder (SHW)
Fristdato: 2012-07-02
Veterinær kontrol
2012/154/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikter, der
fastsætter detaljer, hvad angår indholdet af veterinære kliniske testprotokoller, metoden til at føre disse,
detaljer om kravene til veterinære kliniske tester og god klinisk praksis, omfanget og strukturen af de
oplysninger, der er specificeret i rapporten over resultaterne af den veterinære kliniske test, og om metoden
til mærkning af de veterinære produkter, der testes, og de veterinære lægemidler, der testes
Fristdato: 2012-06-13
Ædelmetaller og ædelsten
2012/161/I
Italien
Udkast til præsidentielt dekret – forskrift, som ændrer præsidentielt dekret nr. 150 af 30. maj 2002 om
standarder for anvendelse af lovdekret nr. 251 af 22. maj 1999 om reglerne vedrørende holdighed og
stempler til identifikation af ædelmetaller
Fristdato: 2012-06-14

