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Arbejdsmiljø

2012/456/IRL
Irland
Forskrift af 2012 om sikkerhed, sundhed og velfærd på arbejdspladsen (generel anvendelse) (ændring)

Fristdato: 2012-10-29
Biogas

2012/404/EE
Estland
Ændring af forskrift nr. 90 af 30. oktober 2006 fra ministeren for økonomiske anliggender og kommunikation
"Sikkerhedskrav til flydende gas"
Fristdato: 2012-10-01

Brændstof
2012/457/D
Tyskland
Forskrift om ændring af forskrift om gennemførelse af bestemmelserne for kvoten for biobrændstof og
forskriften om bæredygtigt biobrændstof
Fristdato: 2012-10-29

Byggebestemmelser
2012/409/D
Tyskland
Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer - februar 2012
Fristdato: 2012-10-04
2012/434/E
Spanien
UDKAST TIL KONGELIGT DEKRET OM GODKENDELSE AF DEN GRUNDLÆGGENDE
FREMGANGSMÅDE FOR ATTESTERING AF BYGNINGERS ENERGIMÆSSIGE YDEEVNE
Fristdato: 2012-10-12
2012/435/I
Italien
Retningslinjer vedrørende bygningers energimæssige ydeevne - gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets
direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne

Fristdato: 2012-10-12
2012/437/FIN
Finland
Miljøministeriets dekret om forbedring af bygningers energieffektivitet i forbindelse med reparations- og
renoveringsarbejder

Fristdato: 2012-10-15

2012/448/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen om en ændring af forskriften for byggeansøgninger
Fristdato: 2012-10-25
2012/449/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen om de tekniske krav til bygningsværker (forskrift for byggeteknik -BTV)
Fristdato: 2012-10-25
2012/451/PL
Polen
Udkast til forskrift fra den polske minister for transport, byggeri og søfartsøkonomi, der ændrer forskriften om
tekniske betingelser for bygninger og deres placering
Fristdato: 2012-10-25

Dyrevelfærd
2012/421/S
Sverige
Forslag til forskrift om ændring af forskrift om dyrebeskyttelse (1988:539)
Fristdato: 2012-10-08
2012/439/LV
Letland
Udkast til forskrift fra ministerkabinettet: velfærdskrav til fåreavl
Fristdato: 2012-10-18
Elektriske anlæg
2012/398/F
Frankrig
Dekret, der ændrer og supplerer de tekniske regler og den certificeringsprocedure,
der er gældende for apparater til elektriske hegn

Fristdato: 2012-09-28
Fyringsanlæg
2012/444/A
Østrig
Udkast til en lov om markedsføring og drift af varmeanlæg (Kärntens lov om varmeanlæg – K- HeizG)
Fristdato: 2012-10-22
2012/452/UK
Det forenede kongerige
Forskrifter af 2012 for incitamentsordning vedrørende produktion af vedvarende varme (Nordirland)
Fristdato: 2012-10-26
2012/403/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren om tekniske betingelser, som skal opfyldes i forbindelse med gasnetværk og
deres placering
Fristdato: 2012-10-01

Føde- og drikkevarer
2012/423/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om ændring af kongeligt dekret 846/2011 af 17. juni om fastsættelse af de
betingelser, som skal opfyldes af råstoffer baseret på genanvendte polymere materialer, der anvendes i
materialer og genstande, der er beregnet til at komme i kontakt med fødevarer.
Fristdato: 2012-10-08
2012/424/E
Spanien
Udkast til bekendtgørelse fra ministeriet for sundhed, sociale spørgsmål og ligestilling (SSI) om stoffer til
behandling af vand til drikkevand.
Fristdato: 2012-10-08
2012/425/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om regulering af brugen af logoet "lokal race" i produkter af animalsk oprindelse
Fristdato: 2012-10-08
2012/446/I
Italien
Ændringer til præsidentdekret nr. 187 af 9. februar 2001. Forskrift om ændring af lovgivningen om fremstilling
og markedsføring af mel og dejvarer i henhold til artikel 50 i lov nr. 146 af 22. februar 1994
Fristdato: 2012-10-22
2012/447/UK
Det forenede kongerige
Forskrift af 2012 om aktiviteter i forbindelse med kammuslingeskrabere (sporingsanordninger) (Wales)
Fristdato: 2012-10-25

2012/400/CZ
Tjekkiet
FORSKRIFT af ……………….….. 2012 om ændring af forskrift nr. 157/2003 saml. om fastlæggelse af krav til
frisk frugt og friske grøntsager, forarbejdet frugt og forarbejdede grøntsager, tørrede nødder, svampe,
kartofler og produkter lavet af disse samt mærkning heraf, som ændret
Fristdato: 2012-10-01

Geoteknik og geologi
2012/438/NL
Holland
Forskrift til ændring af forskriften for jordkvalitet (opdatering af henvisninger til normdokumenter 2013.1)

Fristdato: 2012-10-17
Gødning
2012/445/I
Italien
Dekret, som fastsætter officielle analysemetoder for gødningsstoffer
Fristdato: 2012-10-22

2012/399/EE
Estland
Udkast til ændring af forskrift nr. 23 af 10. marts 2005 fra den estiske landbrugsminister "Krav til
sammensætningen af forskellige typer gødning"
Fristdato: 2012-10-01
Informationstjenester
2012/407/D
Tyskland
Forskrift til ændring af delstaten Hessens forskrift om barrierefri informationsteknik (HVBIT)
Fristdato: 2012-10-01

Landbrug
2012/408/S
Sverige
Statens jordbrugsdirektorats (Statens jordbruksverks) beslutning om smitteerklæring som følge af
amerikansk bipest og varroasyge hos bier
Fristdato: 2012-07-13
Lifte og løfteanordninger
2012/436/A
Østrig
Lov om montering og drift samt ombygning og modernisering af løfteanlæg (Tyrols lov af 2012 om elevatorer
og løfteanlæg)
Fristdato: 2012-10-15

Lovgivning og retssystemet
2012/431/I
Italien
Direktoralt dekret om: "tekniske regler for produktion og kontrol af forlystelsesmaskiner i henhold til artikel
110, stk. 6, litra a), i den samlede tekstudgave af love om offentlig sikkerhed (TULPS)"
Fristdato: 2012-10-11
2012/432/S
Sverige
Den svenske lægemiddelstyrelses forskrifter (LVFS 2012:xx) om tatoveringsfarver
Fristdato: 2012-10-11
2012/441/NL
Holland
Ændring af lov til beskyttelse af persondata og nogle andre love i forbindelse med udvidelsen af muligheden
for anvendelse af kamerabilleder af strafbare handlinger til understøttelse af retshåndhævelsen og indførelse
af en indberetningspligt ved brud på forholdsreglerne til beskyttelse af persondata (brug af kamerabilleder og
indberetningspligt ved datalækager)
Fristdato: 2012-10-18
2012/454/NL
Holland
Forskrift, der er udstedt af statssekretæren for økonomi, landbrug og innovation dateret (PM), nr. 285033,
som ændrer Hollands forskrift af 2006 om EU's landbrugsstøtte (GLB-inkomenssteun)
Fristdato: 2012-10-27

2012/401/NL
Holland
Ændringer af dekret om begravelse og kremering for så vidt angår kravene til ligkister og andre kister samt
nogle andre ændringer
Fristdato: 2012-10-01
Lægemidler
2012/427/UK
Det forenede kongerige
Britisk farmakopé 2013
Fristdato: 2012-10-08
2012/455/BG
Bulgarien
Udkast til dekret fra ministerrådet om ændring og supplering af bekendtgørelsen om regulering og
registrering af priser på lægemidler, betingelser, procedurer og kriterier for optagelse på, ændringer til eller
udelukkelse af lægemidler fra positivlisten for medicin samt de gældende arbejdsvilkår for komiteen for
prisfastsættelse og godtgørelse af lægemidler
Fristdato: 2012-10-29

Medier
2012/411/B
Belgien
Udkast til bekendtgørelse om beskyttelse af mindreårige mod fjernsynsprogrammer, som kan skade deres
fysiske, psykiske eller moralske udvikling
Fristdato: 2012-10-04
Miljøbeskyttelse
2012/458/EE
Estland
Forskrift fra ministeren for miljø om krav til produktion af kompost fra biologisk nedbrydeligt affald
Fristdato: 2012-10-30

Minedrift
2012/412/PL
Polen
Udkast til forskrift fra den polske økonomiminister om særlige krav vedrørende organisering af drift i åbne
minebrud
Fristdato: 2012-10-04
Mærkning
2012/414/NL
Holland
Dekret om godkendelse af "det blå mærke" som fødevaremærke og betingelserne for dets anvendelse
(udkast)
Fristdato: 2012-10-05
Radio- og telekommunikation
2012/416/HU
Ungarn
Dekret nr. .../... (...) fra formanden for myndigheden for nationale medier og telekommunikation [NMHH] om
bestemmelse af den nationale frekvensallokering
Fristdato: 2012-10-08

2012/417/HU
Ungarn
Dekret nr. .../... (...) fra formanden for myndigheden for nationale medier og telekommunikation (NMHH) om
fastsættelse af reglerne for anvendelse af frekvensbånd til civil anvendelse
Fristdato: 2012-10-08
2012/428/D
Tyskland
SSB FL 014 - Grænsefladespecifikation for jordbaseret radioterminaludstyr til flynavigation og lokalisering ved 1030 og
1090 MHz

Fristdato: 2012-10-10
2012/450/L
Luxembourg
Notifikation om radiogrænseflader i henhold til direktiv 1999/5/EF, artikel 4, stk. 1

Fristdato: 2012-10-25

Skibsfart
2012/426/D
Tyskland
Anbefalinger fra arbejdsudvalget "bredsikringer" – EAU 2012 – havne og vandveje
Fristdato: 2012-10-08
2012/430/FIN
Finland
Brandsikkerhed på skibe
Fristdato: 2012-10-11
2012/433/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om passagerfartøjer, der udelukkende er i fart i
havneområder
Fristdato: 2012-10-12
Solarier
2012/413/S
Sverige
Strålingssikkerhedsmyndighedens forskrifter om solarier og anlæg til kunstig solbadning
Fristdato: 2012-10-04

Spil og lotteri
2012/442/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til teknisk forskrift med titlen "Beslutning om regulering af aspekter i forskriften om drift
og kontrol af elektroniske tekniske underholdningsspil, der spilles på spilleautomater"
Fristdato: 2012-10-19
2012/443/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til teknisk forskrift med titlen "Fastsættelse af afgifter og gebyrer for drift af tekniske
underholdningsspil og spillemaskiner"
Fristdato: 2012-10-19

Standardisering
2012/422/E
Spanien
UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE FRA MINISTERIET FOR INDUSTRI, ENERGI OG TURISME (IET) OM
VEDTAGELSE AF DEN TEKNISKE SPECIFIKATION ETSI TS 102 232 "LOVLIG AFLYTNING GRÆNSEFLADE FOR OVERFØRSEL OG SPECIFIKKE SERVICEOPLYSNINGER (SSD) OM TJENESTE
TIL GENNEMFØRSEL VIA IP-PROTOKOL
Fristdato: 2012-10-08

Trafiksikkerhed
2012/418/S
Sverige
Forskrift om ændring af trafikforskriften (1998:1276)
Fristdato: 2012-10-08
2012/419/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om ændring i det svenske vejdirektorats forskrifter (VVFS 2003:22) om biler
og påhængskøretøjer, der trækkes af biler
Fristdato: 2012-10-08
2012/420/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om ændring i transportstyrelsens forskrifter og generelle råd (TSFS 2009:19)
om anvendelse af dæk m.m. beregnet til biler og påhængskøretøjer, der trækkes af biler.
Fristdato: 2012-10-08
2012/402/PL
Polen
Forskrift fra ministeren for indre anliggender af ...... om tekniske betingelser for parkeringspladser, hvortil
køretøjer, som transporterer farlige varer, flyttes
Fristdato: 2012-10-01
Veterinær medicin
2012/415/S
Sverige
Forskrifter om ændring af statens jordbrugsdirektorats forskrifter (SJVFS 2009:84) om lægemidler og
anvendelse af lægemidler
Fristdato: 2012-10-05

2012/429/UK
Det forenede kongerige
Britisk farmakopé (veterinær) 2013
Fristdato: 2012-10-10

