EU/EFTA notifikationer
Oktober 2012
Afgifter
2012/0596/NL
Nederlandene
Forskrift fra ministeren for økonomi, landbrug og innovation af , nr. WJZ/, om fastsættelse af godtgørelser
og enhedsbeløb for afgifter til handelsregisteret og ændring af forskrift om bidrag og godtgørelser til
handelskamre (finansiel forskrift af 2013 om handelsregister)
2012-10-24
Alkohol
2012/0552/CZ
Tjekkiet
Udkast
til forskrift fra regeringen
dateret ……………2012, der fastlægger formularen til dokumentet om oprindelse af bestemte typer alkohol,
destillater og bestemte typer spiritus
2012-10-24
2012/0553/CZ
Tjekkiet
Udkast
EKSTRAORDINÆRT TILTAG
udstedt af sundhedsministeriet
om forbud af spiritus, der indeholder mindst 20 volumenprocent ethanol eller mere, inklusive
indenrigsproduceret rom og alkohol til forbrug, som blev produceret efter ... 2012, mod at blive udbudt til
slag, solgt eller udbudt i andre former til slutforbrugeren med henblik på forbrug, hvis de bringes i
omsætning og ikke i alle faser af denne er ledsaget af et dokument om oprindelse i overensstemmelse med
regeringens forskrift nr. ..../2012 saml., der fastlægger formularen til dokumentet om oprindelse af
bestemte typer alkohol, destillater og bestemte typer spiritus
2012-10-24
Byggevarer
2012/0568/B
Belgien
Udkast til kongelig anordning til fastsættelse af tærskelniveauer for emissioner til indeklimaet fra
byggevarer til specifikke tilsigtede anvendelser
2013-01-11
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2012/0582/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift:
"Normativt dokument vedrørende produktion af letvægtsbeton", kode C 155/2012
2013-01-17
Byggebestemmelser
2012/0570/D
Tyskland
Mønsterlisten i de tekniske byggeforskrifter, ændringer, september 2012
2013-01-14
2012/0571/D
Tyskland
Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer – september 2012
2013-01-14
2012/0572/D
Tyskland
Del III af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer - september 2012
2013-01-14
2012/0573/NL
Holland
Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet af 2012 om tilslutning til distributionsnettet til
opvarmning samt om korrektioner og yderligere forenklinger af bygningsreglementet af 2012 og ændring af
bekendtgørelse om miljøretlige bestemmelser
2013-01-14
2012/0575/BG
Bulgarien
Lovudkast om ændringer og suppleringer til lov om fysisk planlægning
2013-01-14
2012/0598/D
Tyskland
Bygningsreglement (MBO) – udgave af 15.6.2012
2013-01-25
2012/0601/A
Østrig
Lov, hvormed der udstedes en lov om markedsføring af byggevarer, deres anvendelse og
markedsovervågning (Kärntens lov om byggevarer – K-BPG) og Kärntens bygningsreglement af 1996 ændres

Side 2 af 9

2013-01-28
2012/0603/D
Tyskland
Standardretningslinje for byggetilsynsmæssige krav vedrørende boligformer til personer med behov for
pleje og handicap (standardretningslinje for boligformer – MWR)
Udkast - udgave af maj 2012
2013-01-28
2012/0606/BG
Bulgarien
Regulation to amend and supplement Regulation No Ih 1971/2009 on building/technical regulations and
fire safety standards
2013-01-30
2012/9511/CH
Schweiz
Revision of the Construction Products Law and Construction Products Ordinance
2013-01-25
Dyrevelfærd
2012/0567/SK
Slovakiet
Konstruktioner til sikring af vilde dyrs vandring
Projektering, anlæggelse, drift og reparation
2013-01-10
2012/0593/A
Østrig
1. forskrift af 6.9.2011 fra delstatsbestyrelsen for jægerforeningen i Kärnten,
hvormed prøvereglerne af 4.11.2004 fra delstatsbestyrelsen for jægerforeningen i Kärnten for prøven til
dokumentation af jægeregnethed (jagtprøve) samt formularerne til ansøgning om adgang til prøven,
prøvereferatet og prøvebeviserne (bilag 1 til 5) ændres
2013-01-24
Emballage
2012/0590/PL
Polen
Udkast til lov om håndtering af emballage og emballageaffald
2013-01-21
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Energibesparelse
2012/0579/D
Tyskland
Anden forskrift til ændring af energispareforskriften (EnEV)
2013-01-16
Euforiserende stoffer
2012/544/HU
Ungarn
Ændringer af regeringsdekret 66/2012 af 2. april 2012 om tilladte aktiviteter med narkotika og
psykotropiske stoffer samt nye psykoaktive stoffer og om oplistning af sådanne stoffer og om ændringer af
deres oplistning
2012-10-10
2012/0561/S
Sverige
Dekret om ændringer til forskrift (1992:1554) om kontrol af narkotika
2012-10-23
Fyrværkeri og pyrotekniske artikler
2012/0569/F
Frankrig
Bekendtgørelse om forebyggelse af særlige risici, som arbejdstagere er udsat for i udførelsen af pyroteknisk
arbejde
2013-01-11
Fødevaresikkerhed
2012/0592/S
Sverige
Fødevarestyrelsens forskrifter (LIVSFS 2005:20) om fødevarehygiejne
2013-01-21
2012/9008/IS
Island
Regulation on the use of the Keyhole label in the marketing of foodstuffs.
2013-01-16
Gødning
2012/0591/FIN
Finland
Dekret nr. 1892/14/2012 fra det finske ministerium for landbrug og skovbrug om gødningsprodukter
vedrørende en ændring af dekret (24/11) fra det finske ministerium for landbrug og skovbrug
2013-01-21
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2012/0604/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om gødningsprodukter
2013-01-28
Gødningsstoffer
2012/0564/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"
2013-01-09
2012/0602/I
Italien
Ministerielt dekret om ændring af bilagene til lovgivningsdekret 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"
2013-01-28
Køretøjer
2012/0597/EE
Estland
Støtte til elbiler
2012-10-25
Lifte og løfteanordninger
2012/0565/I
Italien
Ministerielt dekret om: "Bestemmelser angående drift af offentligt tilgængelige elevatorer til
persontransport"
2013-01-09
2012/0595/CY
Cypern
Forskrifter af 2012 om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (drift, vedligeholdelse og eftersyn af
elevatorer)
2013-01-24
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Luftfart
2012/0563/UK
England
Dokument T967: ændringer af britiske krav til civil luftdygtighed, afsnit T (BCAR T) - udgave 4.
Dette dokument ændrer myndigheden for civil luftfarts (CAA) publikation om civil luftfart 643 (CAP 643) britiske krav til civil luftdygtighed, afsnit T - lette gyroplaner.
2013-01-09
2012/0577/UK
England
Dokument S963: Ændringer til BCAR S
Dette dokument ændrer myndigheden for civil luftfarts (CAA) publikation om civil luftfart 643 (CAP 643) britiske krav til civil luftdygtighed, afsnit S - små, lette flyvemaskiner.
2013-01-16
Medier
2012/0594/UK
England
Forskrift af 2013 om pligtdeponeringsbiblioteker (ikke-trykte værker)
2013-01-24
Måleinstrumenter
2012/0574/CZ
Tjekkiet
Draft general measures laying down metrological and technical requirements on legally controlled
measuring instruments, including testing methods for type approval and verification of legally controlled
measuring instruments: ‘transport drums’
2012/0576/CZ
Tjekkiet
Udkast til et generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleapparater,
herunder testmetoder til typegodkendelse og validering af de specificerede måleapparater:
"gasgennemstrømningsfølere med centrerede måleblændere"
2013-01-14
2012/0580/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelle tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til lovmæssigt kontrollerede
måleinstrumenter, inkl. testmetoder til typegodkendelse og verifikation af lovmæssigt kontrollerede
måleinstrumenter: "tønder til transport"
2013-01-16
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2012/0605/E
Spanien
UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM VÆRKSTEDERS AUTORISATION TIL INSTALLATION, REPARATION,
KONTROL OG PERIODISK EFTERSYN AF ANALOGE FARTSKRIVERE
2013-01-28
Persontransport
2012/0589/IRL
Irland
Foreslåede forskrifter i forbindelse med de reviderede køretøjsstandarder for mindre køretøjer, der
benyttes til erhvervsmæssig personbefordring
2013-01-18
Radioaktivt affald
2012/0588/SK
Slovakiet
Udkast til lov, der ændrer og supplerer lov nr. 541/2004 saml., om fredelig anvendelse af kerneenergi
(atomloven) og om ændring og supplering af visse love, som ændret, og ændring og supplering af lov nr.
238/2006 saml. om den nationale nuklearfond for dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af
brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (lov om nuklearfonden) og om ændringer og suppleringer til
visse love, som ændret.
2013-01-18
Radio- og telekommunikation
2012/0599/UK
England
Landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester på frekvensbåndene
1920 til 1980 MHz og 2110 til 2170 MHz
2013-01-25
2012/0600/UK
England
UK-grænsefladekrav 2072 for landbaserede systemer, som kan levere elektroniske
kommunikationstjenester på frekvensbåndet fra 2500 til 2690 MHz
2013-01-25
2012/0608/IRL
Irland
Udkast til krav til grænseflader for licenser til liberaliseret brug i frekvensbåndene 800 MHz, 900 MHz og
1800 MHz i Irland
2013-01-31

Side 7 af 9

2012/609/IRL
Irland
Draft Interface Requirements for Aeronautical and Maritime Radio Services in Ireland
2013-01-31
Spil og lotteri
2012/0560/HU
Ungarn
Ændring af lov nr. XXXIV af 1991 om spillevirksomhed
2012-10-02
2012/0566/I
Italien
Administrativt dekret om: "Tekniske egenskaber for opkrævning fra lottospil med fjerndeltagelse med alle
metoder"
2013-01-09
Strålingsbeskyttelse
2012/0607/NL
Nederlandene
Forskrift til ændring af forskrift om offentliggørelse af begrundet anvendelse af ioniserende stråling
2013-01-30
Sundhedsteknologi
2012/0559/I
Italien
Hastebestemmelser til fremme af landets udvikling gennem et højere beskyttelsesniveau for menneskers
sundhed: artikel 8, stk. 16, i lovdekret nr. 158 af 2012
2013-01-03
Transport
2012/0578/S
Sverige
Forskrifter om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2010:174) om
transport af last på skibe og svenske terminaler, som anløbes af skibe, der laster eller losser bulklast
2013-01-16
Vandforsyning
2012/0583/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift
"Normativt dokument om projektering, konstruktion og drift af lokale vandforsynings- og kloaksystemer,
kode NP 133 – 2011", som følger:
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2013-01-17
2012/0584/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift
"Normativt dokument om projektering, konstruktion og drift af lokale vandforsynings- og kloaksystemer,
kode NP 133 – 2011”, som følger:
Article 1, litra b), Del II: Lokale kloaksystemer. Kode NP 133/2-2011", som specificeret i bilag 2.
A–Generelle bestemmelser vedrørende projektering af kloaknetværk.
2012-01-17
2012/0585/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift
"Normativt dokument vedrørende projektering, konstruktion og drift af lokale vandforsynings- og
kloaksystemer, kode NP 133 – 2011", som følger:
Artikel 1, litra b), del II: Lokale kloaksystemer. Kode NP 133/2–2011", som fastsat i bilag 2.
B – Projektering af anlæg til behandling af spildevand.
2013-01-17
2012/0587/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift
"Normativt dokument om projektering, konstruktion og drift af lokale vandforsynings- og kloaksystemer,
kode NP 133 – 2011”, som følger:
Artikel 1, litra b), Del II: Lokale kloaksystemer. Kode NP 133/2–2011", som fastsat i bilag 2.
C – Konstruktion af kloaksystemer.
D – Drift af kloaksystemer.
2013-01-17
Varer og tjenesteydelser
2012/0581/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til ministeriel bekendtgørelse (handelsbestemmelse) med titlen "Regler for
håndtering af/handel med varer eller tjenesteydelser"
2013-01-16
Vejarbejde
2012/0562/SK
Slovakiet
Tekniske specifikationer: "Anvendelse af geosyntetiske og lignende materialer i vejbaners asfaltlag"
del A, B
2013-01-07
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