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Affaldshåndtering
2013/3/NL
Holland
Bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelse om lossepladser og forbud imod deponering af affald (forbud imod
deponering af jord, der kan koldimmobiliseres)
Fristdato: 2013-04-04

Alkohol
2013/12/CZ
Tjekkiet
Lovudkast af .... 2013 om obligatorisk mærkning af spiritus
Fristdato: 2013-04-09

Bekæmpelsesmidler
2013/48/B
Belgien
Udkast til kongelig resolution om markedsføring og anvendelse af biocider
Fristdato: 2013-04-26

Brandsikkerhed
2013/13/F
Frankrig
Bekendtgørelse om godkendelse af forskellige bestemmelser, som supplerer og ændrer sikkerhedsregulativet om
forebyggelse af brand og panik i offentligt tilgængelige bygninger
Fristdato: 2013-04-09
2013/17/I
Italien
Ministerielt dekret om: "Godkendelse af den tekniske regel til brandsikring ved projektering, opførelse og drift af
turistmodtagelsesfaciliteter i det fri (campingpladser, feriecentre m.m.) med en modtagelseskapacitet på mere end 400
personer"
Fristdato: 2013-04-10

Byggebestemmelser
2013/28/NL
Holland
Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet af 2012 og af bekendtgørelsen om lejepriser på boliger med hensyn
til bygningers energimæssige ydeevne
Fristdato: 2013-04-15

Bygningskonstruktioner
2013/45/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra ministeriet for regional udvikling og offentlig administration om godkendelse af den tekniske forskrift
"Normativt dokument om seismisk dimensionering, opførelse og vurdering af vandtekniske konstruktioner anvendt i
dæmningsanlæg", kode NP 076-2012 (revision NP 076-2002)
Fristdato: 2013-04-25

Byplanlægning
2013/30/F
Frankrig
Bekendtgørelse om adgang til arbejdspladser for handicappede personer
Fristdato: 2013-04-16

Dyrehandel
2013/35/S
Sverige
Forskrift om ændring af Sveriges landbrugsdirektorats forskrift SJVFS (2007:13) om mærkning og registrering af svin
Fristdato: 2013-04-17

Elektriske apparater
2013/21/B
Belgien
Kongeligt dekret til ændring af kongeligt dekret af 21. april 2007 om apparater til test af udåndingsluft og apparater til
analyse af udåndingsluft.
Fristdato: 2013-04-11

Elektroniske apparater
2013/43/HU
Ungarn
Økonomiministeriets dekret …/2012. ( . ) NGM om de tekniske krav til kasseapparater og taxametre, distributionen,
anvendelsen og serviceringen af kasseapparater og taxametre anvendt til udstedelsen af kvitteringer og rapporteringen
af data, som er registreret af kasseapparater, til skattemyndigheden
Fristdato: 2013-01-23

Elektroniske dokumenter og formularer
2013/38/F
Frankrig
Bekendtgørelse om sikring af bopælsdokumentation
Fristdato: 2013-04-19

Energiforbrug
2013/34/DK
Danmark
L 108 - Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af
stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. (Forsyningssikkerhedsafgift på fossile
brændsler og afgiftslempelse for procesenergi)

Energiudnyttelse
2013/50/NL
Holland
Økonomiministeriets forskrift af ....., nr. WJZ / 13010648 om anvisning af kategorier af produktionsinstallationer til
stimulering af bæredygtig energiproduktion i året 2013 (regulativ om anvisning af kategorier vedrørende bæredygtig
energiproduktion 2013)
Fristdato: 2013-01-29
2013/53/NL
Holland
Forskrift til ændring af forskrift til bygningsreglementet af 2012 om bygningers energimæssige ydeevne
Fristdato: 2013-04-29

Føde- og drikkevarer
2013/10/I
Italien
(Udkast til) ministerielt dekret "Obligatorisk information til beskyttelse af forbrugeren af friske fisk og blæksprutter og af
ferskvandsprodukter", til gennemførelse af art. 8, stk. 4, "Bestemmelser om sikkerhed af føde- og drikkevarer", i
lovdekret nr. 158 af 13. september 2012 om "Hastebestemmelser til fremme af landets udvikling gennem et højere
beskyttelsesniveau for menneskers sundhed"
Fristdato: 2013-04-08
2013/18/LT
Litauen
Teknisk forskrift for smelteoste, som godkendt ved bekendtgørelse fra landbrugsministeren i Republikken Litauen om
ændring af bekendtgørelse nr. 210 fra landbrugsministeren af 20. maj 1999 om godkendelse af obligatoriske
kvalitetskrav
Fristdato: 2013-04-11
2013/19/LT
Litauen
Teknisk forskrift for spiselig is, som godkendt ved bekendtgørelse fra landbrugsministeren i Republikken Litauen, der
ændrer bekendtgørelse nr. 210 fra landbrugsministeren af 20. maj 1999 om minimumskvalitetskrav til godkendelse
Fristdato: 2013-04-11

2013/29/PL
Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter om den særlige fremgangsmåde for fremstilling
af gærede vindrikke og metoder til at analysere disse drikkevarer med henblik på at kunne kontrollere salgskvaliteten
officielt
Fristdato: 2013-04-15
2013/33/BG
Bulgarien
Bekendtgørelse, der ændrer og supplerer bekendtgørelse nr. 26 af 14. oktober 2010 om de specifikke krav for direkte
levering af små mængder råvarer og fødevarer af animalsk oprindelse
Fristdato: 2013-04-17
2013/37/I
Italien
Beslutning fra Venetos regionsstyre nr. 2493 af 4. december 2012 vedrørende: "Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
98/34/EF af 22. juni 1998, artikel 8. Vedtagelse af udkast til tekniske forskrifter i henhold til regional lov nr. 12/2001 og
iværksættelse af informationsproceduren til Kommissionen. Regional lov nr. 12 af 31. maj 2001, artikel 4, stk. 2"
Fristdato: 2013-04-18
Gas
2013/36/NL
Holland
Meddelelse om ændring af gastyper og tilhørende gastryk i Holland.
Fristdato: 2013-04-18

Geoteknik og geologi
2013/16/NL
Holland
Forskrift til ændring af forskriften for jordkvalitet (opdatering af henvisninger til normdokumenter 2013.2)
Fristdato: 2013-04-10

Hygiejne
2013/5/FIN
Finland
Udkast til dekret fra ministeriet for land- og skovbrug vedrørende ændring af dekret fra ministeriet for land- og skovbrug
om fødevarehygiejne i primærproduktionen af fødevarer
Fristdato: 2013-04-05
2013/6/FIN
Finland
Udkast til dekret fra ministeriet for land- og skovbrug om fødevarehygiejne i produktionen og leveringen af rå mælk
Fristdato: 2013-04-05

Køretøjer
2013/4/I
Italien
Udkast til dekret om: "Forsøg med og udbredelse af offentlige og private flåder af køretøjer med lave samlede
emissioner (alternative brændstoffer og CO2 i en mængde på under 120 g/km)".
Fristdato: 2013-01-04

Køretøjer, tilbehør/dele til
2013/1/B
Belgien
Kongelig anordning om ændring af kongelig anordning af 15. marts 1968 om generelle forskrifter for de tekniske
betingelser, som automobiler og deres påhæng, deres elementer samt deres sikkerhedstilbehør skal opfylde
Fristdato: 2013-04-04

Landbrugsmaskiner
2013/15/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 31. juli 2007 om national typegodkendelse af landbrugs- og
skovbrugstraktorer tilhørende en af de i artikel 8 i dekret nr. 2005-1236 af 30. september 2005 omtalte klasser
Fristdato: 2013-04-10

Medicinske ingredienser
2013/8/CZ
Tjekkiet
Tekniske bemærkninger til farmaceutiske substanser og produkter indgivet til offentlig gennemgang (vedhæftede tekster)
Fristdato: 2013-04-05
2013/9/CZ
Tjekkiet
Tekniske bemærkninger vedrørende farmaceutiske substanser og præparater indgivet til offentlig gennemgang
(vedhæftede tekster)
Fristdato: 2013-04-08
2013/11/CZ
Tjekkiet
Tekniske bemærkninger til farmaceutiske substanser og produkter indgivet til offentlig gennemgang (vedhæftede tekster)
Fristdato: 2013-04-08
2013/14/CZ
Tjekkiet
Tekniske bemærkninger til farmaceutiske substanser og produkter indgivet til offentlig gennemgang (vedhæftede tekster)
Fristdato: 2013-04-09

Måleinstrumenter
2013/46/UK
Storbritannien
Storbritanniens program om implementering af intelligente målere: udkast til tekniske specifikationer for intelligent
målerudstyr, 2. udgave (SMETS 2).
Fristdato: 2013-04-25
2013/49/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren om ændring af forskrift om typer af måleinstrumenter, der er underkastet lovbestemt
metrologisk kontrol, samt omfanget af denne kontrol
Fristdato: 2013-04-26

Radio- og telekommunikation
2013/22/B
Belgien
Kongeligt dekret om adgang til forbrugeroplysninger vedrørende den specifikke absorptionshastighed for mobiltelefoner,
om reklame for mobiltelefoner og om forbud mod markedsføring af mobiltelefoner, som er specifikt lavet til små børn
Fristdato: 2013-04-12
2013/23/EE
Estland
Ændring af forskrift nr. 118 af 1. december 2009 fra ministeren for økonomi og kommunikation om „Tekniske krav til
radioudstyr, der anvendes på baggrund af en frekvenstilladelse“
Fristdato: 2013-04-12
2013/32/L
Luxemburg
Notifikation om radiogrænseflader i henhold til direktiv 1999/5/EF, artikel 4, stk. 1
Fristdato: 2013-04-17

Skibsfartøjer
2013/47/DK
Danmark
Bekendtgørelse om meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
Fristdato: 2013-04-25

Spil og lotteri
2013/24/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til beslutning med titlen "Beslutning om regulering af anliggender i forskriften om drift og kontrol af

hasardspil på spilleautomater af typen VLT"
Fristdato: 2013-04-12
2013/25/HU
Ungarn
Lov ... af … om ændring af lov nr. XXXIV af 1991 om spillevirksomhed og andre love, som vedrører fjernspil (herefter
benævnt: "udkast")
Fristdato: 2013-01-15
2013/26/HU
Ungarn
Lov ... af … om ændring af lov nr. XXXIV af 1991 om spillevirksomhed og andre love, som vedrører organiseringen af
illegale spil (herefter benævnt: "udkast")
Fristdato: 2013-01-15

Stilladser
2013/44/BG
Bulgarien
Forskrift om ændring og supplering af forskrift nr. lz-2377 af 2011 om brandsikkerhedsbestemmelser og -standarder for
drift på et sted (Bulgariens statstidende, nr. 81 af 2011)
arbejdsmiljøstyrelses forskrifter og generelle anbefalinger vedrørende stilladser
Fristdato: 2013-04-24
2013/42/S
Sverige
Den svenske arbejdsmiljøstyrelses forskrifter og generelle anbefalinger vedrørende stilladser
Fristdato: 2013-04-23

Stråling
2013/27/NL
Holland
Forskrift til ændring af forskrift om offentliggørelse af begrundet anvendelse af ioniserende stråling
Fristdato: 2013-04-15

Transport
2013/2/B
Belgien
Kongelig anordning til ændring af kongelig anordning af 2. juni 2010 vedrørende særtransporter ad vej og kongelig
anordning af ... vedrørende opkrævning og konsignation af en sum i forbindelse med konstatering af overtrædelser af
færdselsreglerne begået af særtransporter og til ændring af de kongelige anordninger af 24. marts 1997, 19. juli 2000,
22. december 2003 og 1. september 2006 vedrørende opkrævning og konsignation af en sum i forbindelse med
konstatering af visse overtrædelser
Fristdato: 2013-04-04

Vejarbejde
2013/31/PL
Polen
Forskrift fra ministeren for transport, byggeri og maritime anliggender om ændring af forskrift om tekniske krav til
vejanlæg
Fristdato: 2013-04-16

Vindenergi
2013/7/DK
Danmark
BL 3-11, Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller, 1. udgave
Fristdato: 2013-04-05

