EU-notifikationer
August 2012
Affaldshåndtering
2012/480/I
Italien
Ministerielt dekret om: "Forskrift til regulering af ophævelse af kvalificeringen som affald for specifikke typer
affaldsafledte brændsler (SRF) i henhold til artikel 184-ter, stk. 2 i lovdekret nr. 152 af 3. april 2006 og
senere ændringer."
Fristdato: 2012-11-12
Brandsikkerhed
2012/462/LT
Litauen
Godkendelsen af lovpligtige sikkerhedskrav til brandbekæmpelses- og redningsudstyr,
brandsikringsinstallationer og brandforebyggende midler samt automatisk brandslukningsudstyr
Fristdato: 2012-11-05
Brændstof
2012/467/GR
Grækenland
Notifikation om udkast til teknisk forskrift med titlen "tekniske retningslinjer om opbevaring og transport af
biobrændstoffer på raffinaderier samt for faciliteter til opbevaring og transport af olieprodukter"
Fristdato: 2012-11-05
Byggebestemmelser
2012/508/DK
Danmark
Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for højlagre
Fristdato: 2012-11-29
2012/472/UK
Forenede Kongerige
Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales
Fristdato: 2012-11-09
2012/461/IRL
Irland
1. Udkast til bygningsreglement (ændring af del J), reglement fra 2012.
2. Udkast til teknisk vejledning, dokument J - varmeproducerende udstyr (2012).
Fristdato: 2012-11-05
2012/496/I
Italien
Interministerielt dekret om: "eurokodekser - nationale tekniske bilag"
Fristdato: 2012-11-19
2012/470/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeren for regionsudvikling og turisme vedrørende godkendelsen af tekniske
forskrifter. “Vejledning vedrørende filmbelægninger på overflader inden for byggeri - revision C3 – 1976”,
referencenr. GE 056 -2012
Fristdato: 2012-11-09

2012/471/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeren for regionsudvikling og turisme vedrørende godkendelsen af tekniske
forskrifter. “Vejledning vedrørende keramisk overfladebehandling inden for byggeri. Konsolidering/revision
C6 -1986, C 223 – 1986, GP 073-02”, referencenr. GE 058 –2012
Fristdato: 2012-11-09
2012/460/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen i Wien, som ændrer forskriften for byggeteknik for Wien (WBTV)
Fristdato: 2012-11-05
2012/481/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen i Steiermark, hvormed der fastlægges byggetekniske krav (Steiermarks
forskrift for byggeteknik af 2012 - StBTV 2012)
Fristdato: 2012-11-14
2012/489/A
Østrig
Forskrift af …………….. fra delstatsregeringen i Burgenland, som ændrer Burgenlands bygningsreglement af
2008 - Bgld. BauVO 2008
Fristdato: 2012-11-19
2012/490/A
Østrig
Lov af ......., som ændrer delstaten Burgenlands byggelov af 1997 (lovændring af Burgenlands byggelov af
2012)
Fristdato: 2012-11-19
Byggevarer
2012/482/D
Tyskland
Ændringer i standardliste A over byggevarer, del 1 og 2, standardliste B over byggevarer, del 1, begge til
udgaven 2013/1
Fristdato: 2012-11-15
Forlystelsesanlæg
2012/469/I
Italien
Ministerielt dekret om ændring af og tilføjelser til indenrigsministeriets dekret af 18. maj 2007 Sikkerhedsforskrifter for omrejsende underholdnings- og forlystelsesvirksomheder.
Fristdato: 2012-11-08
Føde- og drikkevarer
2012/507/F
Frankrig
Dekret om ændring af dekret nr. 2007-628 af 27. april 2007 om oste og ostespecialiteter
Fristdato: 2012-11-29
2012/504/I
Italien
Dekret om nationale bestemmelser om handelsnormer for olivenolie
Fristdato: 2012-11-28

Fødevaresikkerhed
2012/488/B
Belgien
Kongelig anordning til ændring af kongelig anordning af 22. december 2005 om fødevarehygiejne og
kongelig anordning af 10. november 2005 om detailhandel med bestemte fødevarer af animalsk oprindelse
med henblik på ændring af temperaturbetingelserne
Fristdato: 2012-11-19
2012/466/GR
Grækenland
Notifikation om et udkast til teknisk forskrift med titlen "cirkulære om gennemførelse af artiklerne 11 og 12 i
forordning (EF) nr. 1924/2006 vedrørende formuleringen af anbefalinger og anprisninger udstedt af nationale
læge-, sundheds- og ernæringsfaglige sammenslutninger og sundhedsrelaterede velgørenhedsinstitutioner"
Fristdato: 2012-11-05
2012/475/CZ
Tjekkiet
Udkast til forskrift, som ændrer forskrift nr. 128/2009 saml. om tilpasning af veterinær- og hygiejnekrav til
nogle fødevareproducerende virksomheder, som håndterer animalske produkter
Fristdato: 2012-11-12
2012/476/CZ
Tjekkiet
Udkast til forskrift, der ændrer forskrift nr. 289/2007 saml. om veterinære og hygiejnemæssige krav til
animalske produkter, som ikke er fastsat i de gældende forordninger fra Det Europæiske Fællesskab, som
ændret af forordning nr. 61/2009 saml.
Fristdato: 2012-11-12
Hydroteknik
2012/491/D
Tyskland
Supplerende tekniske aftalebetingelser – vandbygning (ZTV-W) for vandbygninger af beton og armeret
beton (entrepriseområde 215)
Fristdato: 2012-11-19
Jernbanesystemer og -materialer
2012/468/EE
Estland
Ændring af forskrift nr. 39 af 9. juli 1999 fra ministeren for veje og kommunikation "godkendelse af reglerne
for teknisk anvendelse af jernbaner" og ophævelse af forskrift nr. 100 fra ministeren for økonomiske
anliggender og kommunikation af 22. november 2010 "brandsikkerhedskrav for jernbanetransport"
Fristdato: 2012-11-07
Kommunikationsudstyr
2012/483/UK
Forenede Kongerige
IR 2016 – UK-grænsefladekrav 2016.6 til 2016.7 for landmobile satellitsystemer
Fristdato: 2012-11-16
Køretøjer
2012/485/UK
Forenede Kongerige
Forskrift af 2012 om lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer (ændring) (Nordirland)
Fristdato: 2012-11-16

Landbrug
2012/505/PL
Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for landbrug og landdistriktsudvikling om inspektion af sprøjters effektivitet
Fristdato: 2012-11-28
2012/506/PL
Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter om tekniske krav til sprøjter
Fristdato: 2012-11-28
Land- og husdyrbrug
2012/501/HU
Ungarn
Udkast fra ministeriet for udvikling af landdistrikter om begrænsning af den reproduktive dysfunktion og
respirationssymptomer i svinebestande
Fristdato: 2012-11-26
Lovgivning og retssystemet
2012/486/DK
Danmark
Forslag til lov om forslag til lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter,
brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af
udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og el-biler)
Fristdato: 2012-08-17
2012/499/A
Østrig
Fortrolig
Fristdato: 2012-11-26
Lægemidler
2012/492/DK
Danmark
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
Fristdato: 2012-11-19
Maskinsikkerhed
2012/500/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger om maskininstallation, elektrisk installation og
periodevist ubemandede maskinrum
Fristdato: 2012-11-26
Overvågningssystemer
2012/502/HU
Ungarn
Ændring af bekendtgørelsen 18/2008 (IV.30) fra den ungarske økonomi- og transportminister om krav til
apparater til fotografering af køretøjer og disses nummerplader
Fristdato: 2012-11-26
Radarudstyr
2012/464/B
Belgien
Radiogrænseflade J03-02 om primære luftfartsradarer
Fristdato: 2012-11-05

Radio- og telekommunikation
2012/463/B
Belgien
Forslag til ændring af kongelig bekendtgørelse af 18. december 2009 om den private radiokommunikation og
brugergebyrerne for faste net og net med delte ressourcer
Fristdato: 2012-11-05
2012/484/EE
Estland
Ændring af forskrift nr. 96 af 7. oktober 2010 fra ministeren for økonomi og kommunikation om "Betingelser
for anvendelse af radiofrekvenser og tekniske krav for radioudstyr, som er fritaget fra frekvenstilladelse"
Fristdato: 2012-11-16
Skibsfart
2012/503/FIN
Finland
Sikkerhed for LNG-tankskibe
Fristdato: 2012-11-28
2012/473/D
Tyskland
Første forskrift om ændring af loven til undersøgelse af fartøjer på indre vandveje og andre retlige
bestemmelser om skibstrafik
Fristdato: 2012-11-09
Spil og lotteri
2012/474/I
Italien
Administrativt dekret om: "Forskrifter om bingospil med fjerndeltagelse"
Fristdato: 2012-11-12
2012/487/CZ
Tjekkiet
Lovudkast af .... 2012 om drift af hasardspil
Fristdato: 2012-11-19
Sundhedsskadelige stoffer
2012/465/S
Sverige
Forskrift om ændring af forskriften (1999:58) om forbud mod visse sundhedsskadelige varer
Fristdato: 2012-08-13
Tobaksvarer
2012/498/SK
Slovakiet
Lovudkast, der ændrer og supplerer lov nr. 106/2004 saml. om punktafgifter på tobaksvarer, som ændret
Fristdato: 2012-08-21
Vejudstyr
2012/493/D
Tyskland
Retningslinjer for standardiseringen af færdselsarealers overbygning, udgave 2012 (RStO 12)
Fristdato: 2012-11-19
2012/494/D
Tyskland
Tekniske leveringsbetingelser for fugefyldematerialer på færdselsarealer, udgave 2011 (TL Fug-StB 11)
Fristdato:2012-11-19

2012/495/D
Tyskland
Tekniske prøvningsforskrifter for fugefyldematerialer på færdselsarealer, udgave 2011 (TP Fug-StB 11)
Fristdato: 2012-11-19
2012/497/D
Tyskland
Supplerende tekniske aftalebetingelser og retningslinjer for fuger på færdselsarealer, udgave 2011 (ZTV
Fug-StB 11)
Fristdato: 2012-11-19

