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Afgifter
2012/353/DK
Danmark
Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (skadesforsikringsafgiftsloven) (L 172)
Fristdato: 2012-06-02
2012/369/DK
Danmark
Forslag til lov om afgift af husstandsomdelte reklamer (reklameafgiftsloven).
Fristdato: Afsluttet
Alarm- og sikkerhedssystemer
2012/370/EE
Estland
Ændring af loven om nødstilfælde
Fristdato: 2012-09-10
Alkohol
2012/394/UK
Storbritannien
Bekendtgørelse af 2013 om alkohol (minimumpris per enhed) (Skotland)
Fristdato: 2012-09-26
Brandsikkerhed
2012/390/HU
Ungarn
Dekret fra det ungarske indenrigsministerium, som ændrer dekret nr. 28/2011 (IX.6.) fra den ungarske
indenrigsminister om forskriften om national brandsikkerhed
Fristdato: 2012-09-20
Byggebestemmelser
2012/382/B
Belgien
Udkast til ministeriel bekendtgørelse, der fastlægger proceduren og betingelserne for at anvende
beregningsmetoder til at evaluere visse byggeelementers brandmodstandsevne
Fristdato: 2012-09-17
2012/406/DK
Danmark
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Fristdato: 2012-10-01
Byggevarer
2012/381/FIN
Finland
Lov om typegodkendelse af visse byggevarer
Fristdato: 2012-09-13
Bygningskonstruktioner
2012/396/CZ
Tjekkiet
Udkast til forskrift om ændring af forskrift nr. 49/2008 saml. vedrørende krav til sikkerhed i underjordiske
konstruktioner og forskrift nr. 51/1989 saml. vedrørende sikkerhed og sundhed under arbejdet og
driftssikkerhed under behandling og forarbejdning af mineraler, som ændret ved forskrift nr. 395/2011 saml.

Fristdato: 2012-09-26
Certificering
2012/386/S
Sverige
Skatteverkets (det svenske skattevæsen) forskrifter om ændring af Skatteverkets forskrifter (2009:2) om
kontrolenheder til kasseapparater
Fristdato: 2012-09-17
Drikkevand
2012/385/F
Frankrig
Bekendtgørelse til gennemførelse af artikel R. 1321-50-I og II i loven om folkesundhed vedrørende
betingelserne for markedsføring og anvendelse af reaktorer udstyret med lamper med ultraviolet stråling
(UV-lamper) til behandling af drikkevand. Meddelelse til gennemførelse af artikel R. 1321-50-I og II i loven
om folkesundhed vedrørende betingelserne for markedsføring og anvendelse af reaktorer udstyret med
lamper med ultraviolet stråling (UV-lamper) til behandling af drikkevand
Fristdato: 2012-09-17
Foderstoffer
2012/379/NL
Holland
Forskrift fra statssekretæren for økonomiske anliggender, landbrug og innovation om ændring af forskriften
af 2010 om dyrefoder vedrørende ændring af analysemetoder
Fristdato: 2012-09-12
Føde- og drikkevarer
2012/359/BG
Bulgarien
Lov om ændring af og tilføjelse til lov om sundhed
Fristdato: 2012-09-03
2012/384/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af
brancheorganisationen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL) vedrørende kiwifrugters "høstdato og
dato for markedsføring, modenhed"
Fristdato: 2012-09-17
2012/368/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 19. oktober 2006 om anvendelse af teknologiske
hjælpestoffer i fremstillingen af visse levnedsmidler
Fristdato: 2012-09-10
2012/391/HU
Ungarn
Om ændring af lov CXVII af 1995 om personlig indkomstskat og lov CLXXIV af 2005 om at hjælpe unge
mennesker til en start i livet inden for rammerne af gennemførelsen af opgaver, som er en del af
simplificeringsprogrammet i den offentlige administrations Zoltán Magyary-udviklingsprogram
Fristdato: 2012-06-20
Fødevaresikkerhed
2012/389/B
Belgien
Ministerielt dekret om lempelse af foranstaltninger gældende for selvtilsyn og sporbarhed af visse
virksomheder i fødevarekæden
Fristdato: 2012-09-20

Haveprodukter
2012/395/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringschefen for Steiermark af ... til reduktion af luftbelastningen ved anvendelse af
løvblæsere, løvsugere og løvblæser-/løvsugerkombimaskiner i henhold til immissionsbeskyttelsesloven
vedrørende luft (Stmk. løvblæserforskrift af 2012)
Fristdato: 2012-09-26
Hygiejne
2012/371/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for sundhed om hygiejne i bade, varme boblebade (whirlpools), saunaanlæg,
varmluft- og dampbade og små badedamme (badhygiejneforskrift 2012 - BHygV 2012)
Fristdato: 2012-09-10
Jernbanesystemer og -materialer
2012/358/DK
Danmark
Udkast til bekendtgørelse om køretøjers tekniske kompatibilitet med jernbanenettet.
Fristdato: 2012-09-03
Kemikalier
2012/392/FIN
Finland
Lovforslag vedrørende en ny lov om kemikalier
Fristdato: 2012-09-21
Kemiske stoffer
2012/349/UK
Storbritannien
Forskrift af 2012 om kulbrinteolie (markering) (ændring)
Fristdato: 2012-09-03
Køretøjer
2012/393/D
Tyskland
Retningslinje til fremme af eftermontering af partikelreduktionssystemer i personbiler og lette
erhvervskøretøjer med kompressionstændingsmotor (diesel)
Fristdato: 2012-06-21
Landbrug
2012/387/I
Italien
Ministerielt dekret til gennemførelse af lov nr. 4 af 3. februar 2011 - "Bestemmelser angående mærkning og
kvalitet af levnedsmidler", artikel 2, stk. 3, litra b, hvormed det nationale kvalitetssystem for integreret
produktion (SQNPI) indføres, som er udarbejdet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006,
artikel 22, stk. 2, litra a, anden tankestreg
Fristdato: 2012-09-19
Medicinske ingredienser
2012/378/EE
Estland
Udkast til lov om ændring af loven om narkotiske midler og psykotrope stoffer og prækursorer heraf
Fristdato: 2012-06-26
Minedrift
2012/366/CZ

Tjekkiet
Udkast til forskrift om ændring af forskrift nr. 298/2005 saml. om krav til professionel kvalifikation og
professionel kapacitet ved minearbejde eller aktiviteter, der gennemføres i kraft af minedrift, og om ændring
af visse love, som ændret af forskrift nr. 240/2006 saml., forskrift nr. 435/1992 saml. om måledokumentation
anvendt i minearbejde eller aktiviteter, der gennemføres i kraft af minedrift, som ændret af forskrift nr.
158/1997 saml., forskrift nr. 15/1995 saml. om godkendelser af minearbejde eller aktiviteter, der
gennemføres i kraft af minedrift, forskrift nr. 75/2002 saml. om sikker drift af elektrisk teknisk udstyr anvendt i
minearbejde eller aktiviteter, der gennemføres i kraft af minedrift, og forskrift nr. 447/2001 saml. om
mineredningstjenester, som ændret af forskrift nr. 87/2006 saml.
Fristdato: 2012-09-06
Måleinstrumenter
2012/355/SI
Slovenien
Forskrift om ændring og tilføjelse til forskrift om måletekniske krav til elektroniske vartimemålere i
præcisionsklasserne 2 og 3
Fristdato: 2012-09-03
2012/356/SI
Slovenien
Forskrift om kalibrering af elmålere
Fristdato: 2012-09-03
2012/357/SI
Slovenien
Forskrift om ændring og supplering af forskrift om måleinstrumenter
Fristdato: 2012-09-03
Plantebeskyttelsesmidler
2012/380/D
Tyskland
Forskrift om tilladelses- og godkendelsesprocedurer for plantebeskyttelsesmidler (forskrift om
plantebeskyttelsesmidler)
Fristdato: 2012-09-13
Radio- og telekommunikation
2012/348/F
Frankrig
Beslutning nr. 2012-xxxx, truffet af den franske myndighed for regulering af elektronisk kommunikation og
posttjenester, om fastsættelse af betingelser for benyttelse af frekvenser til radiostationer til amatørservice
eller amatørsatellitservice
Fristdato:2012-09-03
Skibsfartøjer
2012/350/DK
Danmark
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer
Fristdato: 2012-09-03
2012/351/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for
skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart.
Fristdato: 2012-09-03
2012/352/DK
Danmark

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen L, teknisk forskrift om
fritidsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Fristdato: 2012-09-03
2012/360/FIN
Finland
Maskineri på skibe
Fristdato: 2012-09-05
Spil og lotteri
2012/397/D
Tyskland
Udkast til en lov om beskatning af sportsvæddemål
Fristdato: 2012-06-28
2012/361/A
Østrig
Østrigsk delstatslov, som ændrer delstaten Oberösterreichs lov om spiludstyr og væddemål (ændring af
2012 af Oberösterreichs lov om spiludstyr og væddemål)
Fristdato: 2012-09-05
2012/365/A
Østrig
Lov af ………… med hvilken loven om opstilling og drift af spille- og slotmaskiner (Kärntners lov om spille- og
slotmaskiner – K-SGAG) udstedes og Kärntners lov om arrangementer af 2010 ændres
Fristdato: 2012-09-06
Taxier og taxametre
2012/354/SI
Slovenien
Forskrift om kalibrering af taxametre
Fristdato: 2012-09-03
Udenrigshandel
2012/363/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for økonomi, familie og ungdom, med hvilken den første forskrift af 2011 for
udenrigshandel (1. AußHV 2011) ændres
Fristdato: 2012-09-06
2012/364/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for økonomi, familie og ungdom, med hvilken den anden forskrift af 2011 for
udenrigshandel (2. AußHV 2011) ændres
Fristdato: 2012-09-06
Varme- og køleanlæg
2012/372/E
Spanien
UDKAST TIL KONGELIGT DEKRET OM ÆNDRING AF VISSE ARTIKLER OG TEKNISKE
INSTRUKTIONER I FORSKRIFTEN FOR TERMISKE INSTALLATIONER I BYGNINGER SOM VEDTAGET
VED KONGELIGT DEKRET 1027/2007 AF 20. JULI
Fristdato: 2012-09-10
Vedvarende energi
2012/405/DK
Danmark
Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller

Fristdato: 2012-10-01
2012/383/NL
Holland
Forskrift fra ministeren for økonomiske anliggender, landbrug og innovation af , nr. WJZ/12071913, til
ændring af tilskudsordningen for energi og innovation (Subsidieregeling energie en innovatie) og forskriften
for økonomiske anliggender af 2012 vedrørende budgetter og tilskudslofter (Regeling openstelling en
subsidieplafonds EZ 2012) (tilskud til solcellepaneler)
Fristdato: 2012-06-15
Ædelmetaller og ædelsten
2012/373/F
Frankrig
Dekret om udformning og påtrykning af stempler og lasergravering
Fristdato: 2012-09-12
2012/374/F
Frankrig
Bekendtgørelse om definition af opgaver og kravspecifikationer for autoriserede organer nævnt i artikel 275
bis F i bilag II til den generelle skattelov
Fristdato: 2012-09-12
2012/375/F
Frankrig
Udkast til kravspecifikationer vedrørende opgaver for organer, der er autoriseret af ministeren for budget og
industriministeren inden for rammerne af stempellasergravering til udstedelse af ægthedsgaranti for arbejder
i ædelmetaller
Fristdato: 2012-09-12
2012/376/F
Frankrig
Bekendtgørelse om bemyndigelsesaftaler og om de kontrolorganer, der er godkendt til at garantere
genstande af guld, sølv og platin
Fristdato: 2012-09-12
2012/377/F
Frankrig
Udkast til dokumentation for virksomheder og kontrolorganer, der udsteder ægthedsgaranti ved hjælp af
lasergravering af et garantistempel eller ethvert andet stempel
Fristdato: 2012-09-12

Fortrolighed
2012/362/D
Tyskland
Fortrolighed
Fristdato: 2012-09-06
2012/367/A
Østrig
Fortrolighed
Fristdato: 2012-09-07
2012/388/A
Østrig
Fortrolighed
Fristdato: 2012-09-20

