EU/EFTA notifikationer
September 2012
Affaldshåndtering
2012/0545/EE
Estland
Udkast til forskrift fra regeringen i republikken "Krav og procedure for indsamling, returnering til producent,
genindvinding eller bortskaffelse af affald af landbrugsplast, målene herfor samt fristerne for opnåelse af
målene"
2012-12-27
Afgifter
2012/0533/HU
Ungarn
Ændring af lov CIII af 2011 om afgift på produkter til offentlig sundhedsbehandling
2012-09-19
Arrangementer
2012/0546/F
Frankrig
Udkast til beslutning vedrørende betingelser for at sende korte uddrag af sportskonkurrencer og andre
begivenheder end sportsbegivenheder af stor interesse for offentligheden
2012-12-27
Brændstof
2012/0530/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren om ændring af forskriften om metoder til indsamling af flydende
brændstoffer og flydende biobrændstoffer
2012-12-17
Byggebestemmelser
2012/0551/UK
England
New and amended standards and guidance which is considered to be De Facto technical regulations under
the Building (Scotland) Regulations 2004 (as amended).
2012-12-27
2012/0556/E
Spanien
Bekendtgørelse FOM/XXX/2012 af om ændring af visse basisdokumenter i den tekniske byggestandard, der
er vedtaget ved kongeligt dekret nr. 314/2006 af 17. marts
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2012-12-31
Byggevarer
2012/0543/SK
Slovakiet
5- Lov fra ministeriet for transport, byggeri og regional udvikling i Den Slovakiske Republik
af … 2013, om byggevarer.
2012-12-27
2012/0515/D
Tyskland
Det tyske stålbetonudvalgs (DAfStb) retningslinje for selvkomprimerende beton, udkast september 2012
2012-12-04
Dyrevelfærd
2012/0518/NL
Nederlandene
Retningslinje fra statssekretæren for økonomi, landbrug og innovation af [dato], nr. 284048, om ændring af
retningslinjen af 2009 om dyrevelfærd
2012-12-07
Elektroniske apparater
2012/0517/I
Italien
Interministerielt dekret om "elektroniske anordninger, der registrerer motorkøretøjers aktivitet"
2012-12-06
Elektroniske dokumenter og formularer
2012/0510/F
Frankrig
Bekendtgørelse af XXX om godkendelse af generelle referencerammer for sikkerhed og fastlæggelse af
regler for anvendelse af proceduren for validering af elektroniske certifikater
2012-12-03

Elektriske installationer
2012/0523/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til teknisk forskrift med titlen "Krav til sikker installation og drift, periodiske eftersyn
og vedligeholdelse af rulletrapper og rullende fortove"
2012-12-10
2012/0527/SI
Slovakiet
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Teknisk retningslinje TSG-N-002:2012 Elektriske lavspændingsinstallationer
2012-12-14
Emissioner
2012/0537/F
Frankrig
Bekendtgørelse om betingelser for montering og typegodkendelse af retrofitanordninger med henblik på at
formindske emissioner af forurenende stoffer fra køretøjer i drift
2012-12-20
Energi
2012/0539/PL
Polen
Forskriften fra økonomiministeren om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen ved drift af energirelateret
udstyr
2012-12-21
Fødevaresikkerhed
2012/0526/B
Belgien
Kongeligt dekret om krav til hygiejne i forbindelse med direkte levering til den endelige forbruger af små
mængder af visse animalske fødevarer fra en indehaver af dyr eller en anden producent af
primærprodukter eller en jæger
2012-12-13
Giftige stoffer
2012/0534/I
Italien
Udkast til interministerielt dekret om indførelse af parameteren "Microcystin-LR" og dennes relative
parameterværdi i bilag I, del B, i lovdekret nr. 31 af 2. februar 2001
2012-12-19
Gødningsstoffer
2012/0542/HU
Ungarn
Ændringer til dekret 36/2006 af 18. maj 2006 fra ministeriet for landbrug og landelige anliggender om
godkendelse, oplagring, forhandling og anvendelse af gødningsstoffer
2012-12-27
Jernbanesystemer og -materialer
2012/0522/PL
Polen
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Udkast til forskrift fra ministeren for transport, byggeri og søfartsøkonomi om måden, hvorpå et register
forvaltes, og jernbanekøretøjer mærkes
2012-12-07
2012/0536/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for transport og infrastruktur vedrørende teknisk godkendelse for
produkter/tjenester, der er beregnet til anvendelse i forbindelse med konstruktion, modernisering,
renovering, vedligeholdelse og reparation af jernbaneinfrastruktur og rullende materiel til jernbane- og
undergrundsbanetransport
2012-12-20
Klimavenlige produkter og tiltag
2012/0528/SI
Slovakiet
Teknisk retningslinje TSG-N-003:2012 Sikring mod lynnedslag
2012-12-14
Land- og husdyrbrug
2012/0541/HU
Ungarn
Ændringer af udkastet til fællesdekret 8/1999 (13. august 1999) fra ministeriet for miljøbeskyttelse,
ministeriet for landbrug og landlige anliggender, ministeriet for den nationale kulturarv og det ungarske
indenrigsministerium om farlige dyr og detaljerede regler for tilladelse til hold af disse
2012-12-27
Lifte og løfteanordninger
2012/0538/A
Østrig
Lov af ………………….., hvormed Kärntens elevatorlov ændres
2012-12-21
2012/0516/B
Belgien
Kongeligt dekret om ændring af kongeligt dekret af 9. marts 2003 vedrørende elevatorsikkerhed
2012-12-05
Metrologi og måling
2012/0540/PL
Polen
Forskrift fra finansministeren om betaling af gebyrer for officielle anliggender, som udføres af
myndighederne for metrologiske tjenester og underliggende afdelinger
2012-09-22
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Måleinstrumenter
2012/0558/D
Tyskland
Udkast til en lov om markedsføring og stillen til rådighed af måleinstrumenter på markedet, deres
anvendelse og kalibrering samt om færdigpakninger
(lov om måling og kalibrering)
2012-12-31
Naturgas
2012/0549/B
Belgien
Kongeligt dekret om anvendelse af komprimeret naturgas (CNG) til fremdrift af motorkøretøjer
2012-12-27
2012/0550/B
Belgien
Ministeriel bekendtgørelse til gennemførelse af artikel 23 i kongeligt dekret om anvendelse af komprimeret
naturgas (CNG) til fremdrift af motorkøretøjer
2012-12-27
Overvågningssystemer
2012/0548/S
Sverige
Den svenske transportstyrelses forskrifter og generelle anbefalinger til kommunikations-, navigations- og
overvågningstjenester (CNS-tjenester)
2012-12-27
Radio- og telekommunikation
2012/9509/CH
Schweiz
Decree on telecommunications installations (OIT)
2012-12-07
2012/9510/CH
Schweiz
Decree of the Federal Office for Communications on telecommunications installations (OOIT)
2012-12-27
Rørledninger
2012/0532/HU
Ungarn
Udkast til dekret fra økonomiministeriet om tekniske sikkerhedsspecifikationer vedrørende
gastilslutningsrør, brugerudstyr og rør på stedet og om de officielle opgaver i forbindelse hermed
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2012-12-19
Skibsfartøjer
2012/0547/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 23. november 1987 om sikkerhed om bord på skibe
(afsnit 333 i forskriften vedføjet som bilag)
2012-12-27
Software
2012/0521/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret om gennemførelse af fælles teknologisk hardware- og softwarestandard for
indsamling, forvaltning og brug af data indsamlet ved hjælp af elektroniske mekanismer installeret ombord
på køretøjer (sort boks)
2012-12-07
Spil og lotteri
2012/0519/D
Tyskland
Udkast til en lov om første statstraktat til ændring af statstraktat om hasardspil i Tyskland (første
ændringsstatstraktat om hasardspil)
2012-12-07
2012/0520/D
Tyskland
Udkast til lov om ændring af love om hasardspil
- omtryk 18/91 –
2012-12-07
Støjreduktion
2012/0511/RO
Rumænien
Akustisk udformning af bygningsværker og byområder for at sikre overholdelse af det grundlæggende krav
om "støjbeskyttelse", der finder anvendelse på bygningsværker (teknisk forskrift).
2012-12-04
2012/0512/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift:
"Normativt dokument vedrørende akustik i bygningsværker og byområder. Kode C125-2012." Artikel 1, litra
b), "Del II – Udformning og implementering af foranstaltninger til lydisolering og akustisk arbejde i
bygninger (revision C 125-2005). Kode C125/2 -2012"
2012-12-04
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2012/0513/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift:
"Normativt dokument vedrørende akustik i bygningsværker og byområder. Kode C125-2012." Artikel 1, litra
c), "Del III – Støjbeskyttelsesforanstaltninger i boliger, sociale/kulturelle og tekniske/administrative
bygninger (revision og supplement P122/1989). Kode C 125/3 - 2012"
2012-12-04
2012/0514/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og turisme om godkendelse af den tekniske forskrift:
"Normativt dokument vedrørende akustik i bygningsværker og byområder. Kode C125-2012. Artikel 1, litra
c), Del IV– Støjbeskyttelsesforanstaltninger, der skal træffes i byområder (revision GP 0001/1996). Kode C
125/4 - 2012"
2012-12-04
Taxier og taxametre
2012/0531/NL
Nederlandene
Udkast til tilskudsordning for taxaer og varevogne med lav emission
2012-09-18
Tobaksvarer
2012/0557/EE
Estland
Ændring af finansministerens forskrift nr. 25 af 2006, "Design af banderoler til alkohol og tobaksvarer,
banderoletyper til tobaksvarer, fremgangsmåde for udstedelse, tilbagelevering og ekspedition af
banderoler til tobaksvarer, format for følgesedler til banderoler samt fremgangsmåden for udførelse af
dette"
2012-09-29
2012/9007/N
Norge
Draft of new provisions in Act No. 14 of 9 March 1973 relating to Prevention of the Harmful Effects of
Tobacco
2012-11-30
Veterinær medicin
2012/0529/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for økonomi, landbrug og innovation til ændring af forskrift om
veterinærlægemidler i forbindelse med følsomhedsbestemmelse ved anvendelse af bestemte
veterinærlægemidler
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2012-12-14
Virusinfektion
2012/0524/IRL
Irland
Bekendtgørelse af 2012 om bovin virusdiarré (BVD)
2012-12-11
Våben og ammunition
2012/0554/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeriet for arbejde, socialvæsen og forbrugerbeskyttelse om markedsføringen af
softairvåben og paintball-markører (softairvåbenforskrift 2012 - SWV 2012)
2012-12-28
Ædelmetaller og ædelsten
2012/0525/SK
Slovakiet
Lovudkast til holdighedsstempling og kontrol af ædle metaller og sten (loven om holdighedsstempling) og
om ændring af andre love
2012-12-13
2012/0555/CY
Cypern
Udkast til lov om ændring af lov af 2009 om den cypriotiske organisation for holdighedsstempling af ædle
metaller
2012-12-31
Økonomi
2012/0535/A
Østrig
Ændring af Niederösterreichs retningslinjer for boligstøtte af 2011
"Sikkerhed i boligen"
2012-09-20
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