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Affaldshåndtering
2012/635/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for landbrug og skovbrug, miljø og vandforvaltning og ministeren for
økonomi, familie og ungdom, med hvilken forskriften for affaldsforbrænding ændres (AVV-ændring 2012).
2013-02-15
Alkohol
2012/638/SK
Slovakiet
Udkast til dekret fra Den Slovakiske Republiks finansministerium, der ændrer og supplerer dekret nr.
537/2011 saml., fastlægger detaljer i kravene til organiseringen af produktionsudstyr til produktion af
alkohol, teknologisk udstyr til behandling af alkohol, opbevaring af alkohol, transport af alkohol, frigivelse
og modtagelse af alkohol, kontrol af mængden af alkohol, bestemmelse af alkohollagre og metoder til
protokollering af alkohol (vedrørende kontrol af produktionen og omsætningen af alkohol).
2013-02-18
2012/643/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om supplerende standarder for fremstilling af, betegnelse for,
præsentationsmåder for samt mærkning af visse alkoholholdige drikkevarer.
2013-02-18
Byggevarer
2012/616/CY
Cypern
Vedrørende fastsættelse af niveauer i de grundlæggende krav (præfabrikerede betonprodukter), dekret
dateret 2012.
2013-02-06
2012-636/SL
Slovakiet
Lov om byggevarer.
2013-02-18
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Bygningskonstruktioner
2012/610/DK
Danmark
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
2013-02-01
2012/618/NL
Nederlandene
Forskrift, som ændrer forskrift af 2012 for bygningsreglementet om anvendelsen af standarder, og om en
ændring af forskriften om miljølovgivning
2013-02-06
2012/621/A
Østrig
Østrigsk delstatslov, som ændrer delstaten Oberösterreichs byggelov af 1994 (ændring af Oberösterreichs
byggelov af 2013)
2013-02-06
2012/622/A
Østrig
Delsstatslov om de byggetekniske krav til bygningsværker og byggevarer (Oberösterreichs byggetekniklov af
2013 - Oberösterreich BauTG 2013)
2013-02-06
2012/633/D
Forbundsrepublikken Tyskland
Krav til påvisning af ydeevne for betonbeskyttelsesvægge i in situ-betonkonstruktioner
2013-02-15
2012/649/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bilaget i bekendtgørelse af 20. juli 2011 om godkendelse af
beregningsmetoden Th-B-C-E omhandlet i artikel 4, 5 og 6 i bekendtgørelsen af 26. oktober 2010 om nye
bygningers og nye bygningsdeles termiske egenskaber og krav til deres energimæssige ydeevne
2013-02-22
2012/661/F
Frankrig
Bekendtgørelse om indhold og betingelser for tildeling af mærket "høj energimæssig ydeevne" for nye
bygninger.
2013-02-28
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Elektricitetsnet, gasnet, højspændingsnet
2012/668/NL
Nederlandene
Dekret, der ændrer informationskodekset for el og gas, tarifkodekset for el, kodekset for elnet, kodekset for
elmåling, kodekset for elsystemer, ordlisten for el, tarifkodekset for gas, betingelserne for gastransport LNB (national netværksoperatør), betingelserne for gastilslutning og -transport - RNB (regional
netværksoperatør), betingelserne for gasmåling - RNB, betingelserne for allokering af gas og ordlisten for
gas i forbindelse med implementeringen af den nye markedsmodel.
2013-03-01
Emballage

2012/9508/CH
Schweiz
Draft Ordinance on the Declaration of Quantities for Unpackaged and Prepackaged Products / Draft
Ordinance of the Federal Department of Justice and Police on the Declaration of Quantities for Unpackaged
and Prepackaged Products.
2012-10-29
Fiskeri
2012/641/E
Spanien
Forudkast til lov om havfiskeri, skaldyrsfiskeri og akvakultur på De Baleariske Øer.
2013-02-18
2012/647/I
Italien
Ministerielt dekret om gennemførelsesbestemmelser i henhold til art. 59, stk. 14 og 15, i lovdekret nr. 83 af
22. juni 2012 om definitionen af oprindelsesattestering, også i forbindelse med identifikationen af fangstog/eller opdrætsområder, samt overensstemmelsen med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 2065/2011.
2013-02-21
2012/453/UK
United Kingdom
Sea Fishing Operations (Maximum Boat Size) (Wales) Order 2012
2012-10-26
Forsikringer og erstatninger
2012/645/DK
Danmark
Forslag til: Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af
arbejdsulykkesersatninger m.v. (arbejdsskadeafgiftsloven). L 68
2012-11-21
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Føde- og drikkevarer
2012/629/I
Italien
Dekret om bestemmelser for oplysningerne om oprindelse for langtidsholdbare mælkeprodukter, UHTmælk, pasteuriseret, mikrofiltreret mælk og mælk pasteuriseret ved høj temperatur.
2013-02-11
2012/650/I
Italien
Lovforslag om: "Bestemmelser om kvalitet og gennemsigtighed i jomfruolivenolies forsyningskæde" (A.C.
5565, tidligere A.S. 3211)
2013-02-22
Fødevaresikkerhed
2012/627/B
Belgien
Udkast til kongelig bekendtgørelse om fødevarehygiejne for fødevarer af animalsk oprindelse.
2013-02-11
2012/637/PL
Polen
Lov om ændring af lov om fødevare- og ernæringssikkerhed.
2013-02-18
Gasflasker
2012/623/Ro
Rumænien
Teknisk forskrift - Flasker til flydende gas med en kapacitet på op til 26 liter - PT C 3-2012
2013-02-08
Idrætsanlæg
2012/646/I
Italien
Forskrift vedrørende bestemmelser om sportsbaner med kunstgræs
2013-02-21
Informationsteknologi

2012/9006/N
Norge
Draft to reviced regulations for use of ICT standards in the public administration.
2012-10-15
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Jernbanesystemer og -materialer
2012/620/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for transport og infrastruktur (MTI) om godkendelse af Standarderne for
teknisk godkendelse af produkter og/eller tjenester, som er udformet til anvendelse i aktiviteter med
relation til produktion, modernisering, vedligeholdelse og reparation af sporvogne og deres spor samt
energiforsyningssystemet til sporvogne og trolleybusser. (Teksten til udkastet, med undtagelse af
ændringerne, er allerede blevet oversat sammen med notifikation 2011/223/RO, og de ændringer, som
stadig mangler at blive oversat, er samlet i en separat fil som grundtekst til denne notifikation)
2013-02-06
2012/640/E
Spanien
INSTRUKSER VEDRØRENDE PROJEKTERING OG KONSTRUKTION AF JERNBANE IF-3. SPOR PÅ BALLAST.
BEREGNING AF TYKKELSE AF TVÆRSNITTETS LAG
2013-02-18
Kemiske stoffer
2012/632/DK
Danmark
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af svovl (Bundfradrag i svovlafgiften) (L51)
2012-11-14
Køretøjer, tilbehør/dele til
2012/611/SK
Slovakiet
Tekniske bestemmelser for "påkørselsdæmpere"
2013-02-01
Landbrug
2012/612/F
Frankrig
Bekendtgørelse om vilkår for anvendelse af artikel R. 717-79-1 i lov om landbrug og havfiskeri på
sikkerhedsområder på skovbrugsarbejdspladser
2013-02-01
2012/613/F
Frankrig
Bekendtgørelse om vilkår for anvendelse af artikel R. 717-78-5 til R. 717-78-8 i lov om landbrug og
havfiskeri for så vidt angår tilrettelægning af nødhjælp.
2013-02-01
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2012/642/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om ændring af kongeligt dekret 1615/2010 af 7. december om godkendelse af
standarden for kvalitet af hvede
2013-02-18
2012/654/PL
Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter, der ændrer forskriften om
tekniske betingelser, som skal overholdes for konstruktioner i landbruget og deres placering.
2013-02-25
Luftfartøjer og luftfartsudstyr
2012/659/UK
Forenede Kongerige
Dokument S965: 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.
2013-02-28
2012/660/UK
Forenede Kongerige
Dokument S966: 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.
2013-02-28
Lægemidler
2012/653/EE
Estland
Receptpligtige lægemidler.
2013-02-25
Måleinstrumenter

2012/9507/CH
Schweiz
Draft order of the Federal Department of Justice and Police (Département fédéral de justice et police DFJP) on instruments for measuring ionising radiation, 32 pages, French, German and English, and revision
of Article 64 of the order on radiation protection (ORaP, RS 814.501), 2 pages, French and German.
2012-10-25
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Naturgas
2012/613/I
Italien
Cirkulære om: "Teknisk vejledning og retningslinjer for udarbejdelse af brandsikringsprojekter vedrørende
anlæg til forsyning af flydende naturgas (LNG) med kryogenbeholder over jorden til brug på stationer til
påfyldning af CNG (komprimeret naturgas) til brug som motorbrændstof".
2013-02-01
Pels-, skind- og lædervarer
2012/667/I
Italien
Underhus, akt 5584 (tidligere A.S. 2642) Lovudkast: "Nye bestemmelser om anvendelse af betegnelserne
"læder", "skind" og "pels" samt betegnelser afledt af disse eller synonymer for disse".
2013-03-01
2012/9506/CH
Ordinance on the declaration of furs and fur products.
2012-09-19
Radio- og telekommunikation
2012/631/FIN
Finland
Den finske tilsynsmyndighed for kommunikations udkast til forskrift om radiofrekvens 4P/2012 M og
tilhørende anvendelsesplan for radiofrekvenser (frekvenstildelingstabel) i frekvensområdet 9 kHz - 400
GHz, inklusive radiogrænsefladedefinitionerne i artikel 4, stk. 1, i R&TTE-direktivet (1999/5/EF), samt den
finske tilsynsmyndighed for kommunikations udkast til forskrift 15AE/2012 M om licensering af fælles
frekvenser til, og for anvendelse af, fritagede radiosendere
2013-02-13
2012/651/UK
IR 2030 – UK-grænsefladekrav 2030/9/3, 2030/12/5 og 2030/12/6 for apparater med kort rækkevidde med
licensfritagelse
2013-02-25
2012/652/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 3. januar 2008 om digital radio, udsendt via jordbaseret
mikrobølgedistribution eller via satellit på L- eller S-båndet, der fastsætter karakteristikaene for udsendte
signaler
2013-02-25
2012/658/E
Spanien
NATIONAL FREKVENSALLOKERINGSTABEL (CNAF)
2013-02-28
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2012/9504/CH
Schweiz
Decree of the Federal Office for Communications on telecommunications installations (OOIT).
2012-09-03
2012/9505/CH
Schweiz
NT3002 - Technical Standard concerning PMR Repeaters to be operated inside tunnels, galleries, buildings and
underground car parks.
2012-09-19

Skibsfartøjer
2012/639/DK
Danmark
Høringsudkast til bekendtgørelse om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i
danske farvande
2013-02-28
2012/657/DK
Danmark
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., afskrivningsloven og
forskellige andre love (Ophævelse af andelsbeskatningen, forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser,
nedsættelse af afskrivningssatsen for store vindmøller, inddragelse af CO2-kvoter under CFC-beskatningen,
forhøjelse af afgiften af kaskoforsikringer for lystfartøjer m.v.) L 81.
2013-02-25
Slagtning
2012/626/LV
Letland
Ministerkabinettets udkast til forskrift om krav til slagterier hvorfra kød produceres til salg i små mængder
på det lokale marked.
2013-02-11
Spil og lotteri
2012/648/D
Forbundsrepublikken Tyskland
Lov om spillehaller i Brandenburg (BbgSpielhG)
2013-02-21
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Spildevand
2012/644/UK
Forenede Kongerige
Statssekretærens standarder for projektering og konstruktion af nye spildevandskloakker og sideafløb
2013-02-20
Støj
2012/625/SK
Slovakiet
Specifikationer (SP) - vurdering af støjeksponeringen forårsaget af vejtrafik
2013-02-11
Sundheds IT
2012/655/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om ansøgningsformularen til fremsendelsen af en rapport om
tilgængeliggørelsen af data behandlet af sundhedsinformationssystemet.
2013-02-25
2012/656/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om krav til sundhedsinformationssystemet (MIS).
2013-02-25
2012/665/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om dataklassifikation og kodesystemet i
sundhedsinformationssystemet (MIS)
2013-03-01
Sundhedsydelser
2012/664/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om identifikation af modtagere af tjenester, sundhedspersonale
og udbydere af tjenester og om måden hvorpå udbydere af tjenester informerer om sundhedspersonale,
der yder sundhedspleje.
2013-03-01

Side 9 af 12

Taxier og taxametre
2012/628/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringschefen i Steiermark af.....om udøvelsen af taxaerhvervet,
biludlejningserhvervet, som udøves med personbiler, og af gæstevognserhvervet, som udøves med
personbiler (driftsordningen af 2012 for taxaer, biludlejnings- og gæstevogne i Steiermark)
2013-02-11

TV-udsendelser

2012/410/B
Belgien
Draft Decree making certain adjustments on the subject of the protection of minors to the Coordinated
Decree of 26 March 2009 on audiovisual media services.
2012-10-04
Vandforsyning
2012/614/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: Art. 1, litra a), “Del 1: Lokale vandforsyningssystemer,
kode NP 133/1 – 2011”, A – generelle bestemmelser vedrørende projektering af vandforsyningssystemer
2.- reservoirer, distributionsnetværk, forsyningsrørledninger, pumpestationer.
2013-02-04
2012/624/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: Art. 1, litra a), “Del 1: Lokale vandforsyningssystemer.
Kode NP 133/1 – 2011”, A – generelle bestemmelser vedrørende projektering af vandforsyningssystemer
1.2.-planlægning af processer på behandlingscentre.
2013-02-11
2012/630/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: Art. 1, litra a), “Del 1: Lokale vandforsyningssystemer.
Kode NP 133/1 – 2011”, A – generelle bestemmelser vedrørende projektering af vandforsyningssystemer
1.1 – generelle data, vandopsamling, vandbehandlingsstationer
2013-02-13
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Vejafgift
2012/619/S
Sverige
Forslag til lov om ændring i loven om vejafgifter (2006:227)
2012-11-06
Vindenergi
2012/617/D
Forbundsrepublikken Tyskland
Retningslinje for vindenergianlæg, påvirkninger og stabilitetsdokumentationer for tårn og fundament,
udkast oktober 2012.
2013-02-06
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Våben og ammunition
2012/634/HU
Ungarn
Udkast til ændring af lov XXIV af 2004 om skydevåben og ammunition (herefter kaldet udkastet).
2013-02-15
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