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Affaldshåndtering
2013/99/FIN
Finland
Udkast til statsrådets dekret om den særskilte indsamling og genbrug af affaldspapir
Fristdato: 2013-05-15
2013/100/FIN
Finland
Udkast til statsrådets dekret om særskilt indsamling, genbrug og genanvendelse af kasserede dæk
Fristdato: 2013-05-15
2013/107/UK
Storbritannien
Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion af tilslag fra inert affald (revidering af
udgave fra 2005)
Fristdato: 2013-05-21

Arkivering
2013/124/L
Luxembourg
LOVFORSLAG om elektronisk arkivering og om ændring af den ændrede lov af 5. april 1993 vedrørende finanssektoren
Fristdato: 2013-05-28

Brandbare væsker og stoffer
2013/72/S
Sverige
Forskrifter fra myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab om tilladelse til håndtering af brandfarlige gasser og
væsker
Fristdato: 2013-05-06

Brandbestemmelser
2013/92/F
Frankrig
Bekendtgørelse om godkendelse af forskellige bestemmelser, som supplerer og ændrer sikkerhedsregulativet om
forebyggelse af brand og panik i offentligt tilgængelige bygninger
Fristdato: 2013-05-14

Byggebestemmelser
2013/59/E
Spanien
Bekendtgørelse FOM/…./2012 af … …, der ændrer bekendtgørelse VIV/561/2010 af 1. februar om udarbejdelse af det
tekniske dokument for grundlæggende betingelser for tilgængelighed og ikke-forskelsbehandling i forbindelse med
adgang til og anvendelse af offentlige pladser i byerne
Fristdato: 2013-05-02
2013/78/S
Sverige
Den svenske byggestyrelses forskrifter om ændring af styrelsens byggeregler
(2011:6) - forskrifter og generelle anbefalinger
Fristdato: 2013-05-07
2013/88/UK
Storbritannien
Evaluering af energistandarder inden for det skotske bygningsreglement - afsnit 6 (energi).
Ny og ændret vejledning, der anses for at være en de facto teknisk forskrift under bygningsreglementet (Skotland) 2004
(som ændret).
Fristdato: 2013-05-13

2013/114/E
Spanien
Udkast til bekendtgørelse om supplerende instruktioner for anvendelse af hjælpeelementer ved konstruktion af vejbroer
Fristdato: 2013-05-23

Byggevarer
2013/79/A
Østrig
Lov, hvormed markedsføring af byggevarer, deres anvendelse og markedsovervågning af samme (Steiermarks lov af
2013 om byggevarer og markedsovervågning - StBauMüG) reguleres, og byggeloven i Steiermark ændres
Fristdato: 2013-05-08
2013/126/LT
Litauen
Udkast til bekendtgørelse om listen over regulerede byggevarer
Fristdato: 2013-05-28

Dyrevelfærd
2013/69/S
Sverige
Det svenske landbrugsdirektorats forskrifter og generelle anbefalinger til opdræt og hold af pelsdyr
Fristdato: 2013-05-02
2013/97/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr (krav om hylde og rør til mink).
Fristdato: 2013-05-15

Elektroniske apparater
2013/112/HU
Ungarn
Økonomiministeriets dekret …/2013 ( . ) 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: 2013-05-22

Energiudnyttelse
2013/87/CY
Cypern
Lovforslag, som ændrer lovene om regulering af energieffektivitet i bygninger
Fristdato: 2013-05-13

Ernæring
2013/76/UK
Storbritannien
Forskrift om sunde spisevaner på skoler (ernæringsstandarder og -krav) (Wales)
Fristdato: 2013-05-07

Euforiserende stoffer
2013/101/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV
Fristdato: 2013-05-15
2013/102/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV
Fristdato: 2013-05-15

2013/103/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV
Fristdato: 2013-05-15

Forurening
2013/118/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om fastsættelse af de juridiske rammer og standarderne for sikkerhed og forebyggelse af
forurening fra lystbåde
Fristdato: 2013-05-23

Føde- og drikkevarer
2013/89/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af branchesammenslutningen for
friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende størrelsessortering af abrikoser – sæson 2013
Fristdato: 2013-05-13
2013/90/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af branchesammenslutningen for
friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende pakning og størrelsessortering af meloner fra Charente - sæson
2013
Fristdato: 2013-05-13
2013/125/LT
Litauen
Republikken Litauens lov om supplering af artikel 2 i lov om fødevarer og om supplering af samme lov med artikel 6, stk.
1
Fristdato: 2013-05-28

Fødevaresikkerhed
2013/68/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.
Fristdato: 2013-05-02

Gas
2013/111/P
Portugal
Udkast til bekendtgørelse om det første tillæg til ministeriel bekendtgørelse nr. 137/2011 af 5. april vedrørende
vedtagelse af forskrift for terminal til modtagelse, opbevaring og gasificering af LNG
Fristdato: 2013-05-21

Gødning
2013/91/FIN
Finland
Bestemmelse fra den finske fødevaresikkerhedsmyndighed (Evira) om ændring og tilpasning af listen over typenavne for
nationale producenter af gødningsprodukter
Fristdato: 2013-05-14

Idrætsanlæg
2013/60/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om fastsættelse af de tekniske sundhedskriterier for svømmebassiner
Fristdato: 2013-05-02

Jernbanesystemer og -materialer
2013/115/E
Spanien
UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE FRA MINISTERIET FOR UDVIKLINGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OM
GODKENDELSE AF "INSTRUKSER VEDRØRENDE PROJEKTERING OG KONSTRUKTION AF ET
ENERGIDELSYSTEM TIL JERNBANER (IFE-2013)"Fristdato: 2013-05-23

Kloakudledning
2013/75/BG
Bulgarien
Bekendtgørelse om projektering, konstruktion og drift af afløbs- og kloaksystemer
Fristdato: 2013-05-07

Landbrugs- og haveprodukter
2013/74/HU
Ungarn
Ændring af dekret 50/2004 (IV. 22.) FVM om produktionen og markedsføringen af vegetabilsk formeringsmateriale fra
ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter
Fristdato: 2013-05-06

Lovgivning og retssystemet
2013/58/F
Frankrig
Pro Pharmacopoea, teknisk note underlagt offentlig høring
Fristdato: 2013-05-02
2013/73/D
Tyskland
Forskrift om den elektroniske retspleje i socialretssystemet i Bayern
Fristdato: 2013-05-06

Luftfart
2013/109/A
Østrig
Forbundslov, hvormed luftfartsloven ændres
Fristdato: 2013-05-21

Medicinsk udstyr
2013/98/CZ
Tjekkiet
Udvalgte bestemmelser fra udkastet til lov om medicinsk udstyr og ændring af flere tilknyttede love, som ændret (loven
om medicinsk udstyr)
Fristdato: 2013-05-15

Miljøbeskyttelse
2013/123/DK
Danmark
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Ændret anvendelse af ikke indløst pant, som kan indtægtsføres af et selskab m.v., der har eneret til at drive et pant- og
retursystem og sikkerhedsstillelse for pant og gebyrer)
Fristdato: 2013-02-28

Måleinstrumenter
2013/94/B
Belgien
Kongelig anordning om uddelegering af den periodiske kontrol af anlæg og underenheder til måling af andre væsker end
vand som omhandlet i kongelig anordning af 6. april 1979 om anlæg og underenheder til måling af andre væsker end
vand og i kongelig anordning af 13. juni 2006 om måleinstrumenter
Fristdato: 2013-05-14

2013/106/BG
Bulgarien
Udkast til ændringer og tilføjelser til bekendtgørelse om måleapparater og målesystemer, der er underlagt metrologisk
kontrol, indført med ministerrådets bekendtgørelse nr. 239 af 24. oktober 2003 (offentliggjort i SG nr. 98 af 7. november
2003, som ændret i SG nr. 96 af 30. november 2005, som ændret i SG nr. 40 af 16. maj 2006, som ændret i SG nr. 80 af
3. oktober 2006, som ændret i SG nr. 37 af 8. maj 2007, som ændret i SG nr. 46 af 12. juni 2007, som ændret i SG nr. 37
af 8. maj 2007, som ændret i SG nr. 56 af 22. juli 2011)
Fristdato: 2013-05-21
2013/120/PL
Polen
Økonomiministerens forskrift, der ændrer forskriften om kravene, som skal opfyldes af kalibreringstanke, og det
detaljerede omfang af undersøgelser og kontroller, der skal udføres under den retslige metrologiske kontrol af disse
måleinstrumenter
Fristdato: 2013-05-27
2013/122/S
Sverige
Lov (1988:950) om kulturminder m.m. Metaldetektorer
Fristdato: 2013-05-28

Produkter i kontakt med føde- og drikkevarer
2013/81/I
Italien
Udkast til forskrift om opdatering af sundhedsministerens dekret af 21. marts 1973 om: "Hygiejnisk regelsæt for
emballage, beholdere og redskaber beregnet til kontakt med fødevarestoffer eller stoffer til personlig brug, begrænset til
flasker og bakker af genvundet polyethylenterephthalat.
Fristdato: 2013-05-13
2013/96/FIN
Finland
Statsrådets dekret om pantordninger for visse drikkevareemballager
Fristdato: 2013-05-15

Radio- og telekommunikation
2013/61/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for den
regulerede IR-24-radiogrænseflade for digital europæisk trådløs telefoni med kort rækkevidde (DECT)
Fristdato: 2013-05-02
2013/62/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for den
regulerede IR-55-radiogrænseflade til amatørradioudstyr i 50 MHz-frekvensbåndet
Fristdato: 2013-05-02
2013/63/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for de
regulerede radiogrænseflader til radioudstyr med kort rækkevidde og induktionssløjfe IR-107 til IR-111 og IR-113 til IR117
Fristdato: 2013-05-02
2013/64/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav til de
regulerede radiogrænseflader IR-205 til IR-208 i forbindelse med telematiksystemet til støtte af cirkulationen, der
anvendes i vejtransport og den generelle vejtrafik (RTT)
Fristdato: 2013-05-02

2013/65/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for den
regulerede IR-209-radiogrænseflade for aeronautiske, retningsuafhængige radiofyr
Fristdato: 2013-05-02
2013/66/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for
reguleret IR-210-radiogrænseflade til PMSE-anordninger/trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 823-832 MHz
Fristdato: 2013-05-02
2013/67/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om offentliggørelse af
tekniske krav til radiogrænsefladen IR-179 og IR -180 for radiokæder i faste tjenester i henholdsvis frekvensbåndene 3131,3 GHz og 55,78-57 GHz
Fristdato: 2013-05-02
2013/116/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for
reguleret IR-97-radiogrænseflade til digitalt udstyr beregnet til landmobiltjenester i 446 MHz-frekvensbåndet
Fristdato: 2013-05-23
2013/117/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for
regulerede IR-3-, IR-161- og IR-211- til IR-215-radiogrænseflader til radioudstyr med kort rækkevidde og lav effekt, der
er beregnet til anvendelse som medicinske implantater
Fristdato: 2013-05-23

Radio- og teleterminaludstyr
2013/104/D
Tyskland
SSB LA-NOE 015 - Grænsefladespecifikation for radioudstyr til trafiktelematik
Fristdato: 2013-05-21
2013/105/D
Tyskland
SSB LA-NOE 017 - Grænsefladespecifikation for radioudstyr med kort rækkevidde til aktive medicinske implantater og
tilhørende udstyr
Fristdato: 2013-05-21

Redningsudstyr
2013/93/A
Østrig
Forskrift udstedt af Salzburgs delstatsregering, hvorved forskriften for redning i Salzburg ændres
Fristdato: 2013-05-14

Rengøring
2013/110/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 8. september 1999 udstedt i medfør af artikel 11 i dekret nr. 73-138 af
12. februar 1973, som ændret, til gennemførelse af lov af 1. august 1905 om bedrageri og forfalskninger, for så vidt
angår rengøringsmetoder og -midler til materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, drikkevarer og
produkter til menneskeføde og dyrefoder
Fristdato: 2013-05-21

Sikkerhed
2013/71/A
Østrig
Forskrift fra magistraten i byen Wien med hvilken der udstedes nærmere bestemmelser om sikkerhedsforanstaltninger i
prostitutionslokaler

Fristdato: 2013-05-06
2013/119/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren vedrørende systemet til overvågning af risici
Fristdato: 2013-05-27
2013/113/F
Frankrig
Bekendtgørelse af [ ] om gennemførelse af artikel L. 5232-1 i lov om folkesundhed vedrørende bærbare musikafspillere
Fristdato: 2013-05-23

Skibsfartøjer
2013/77/DK
Danmark
Bekendtgørelse om meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v
Fristdato: 2013-05-07

Spil og lotteri
2013/85/HU
Ungarn
Lov ... af … om ændring af lov nr. XXXIV af 1991 om spillevirksomhed og andre love, som vedrører fjernspil (herefter
benævnt: udkastet)
Fristdato: 2013-05-13
2013/86/HU
Ungarn
Lov ... af … om ændring af lov nr. XXXIV af 1991 om spillevirksomhed og andre love, som vedrører organisering af
illegale spil (herefter benævnt: udkastet)
Fristdato: 2013-05-13
2013/121/HU
Ungarn
Udkast til dekret nr.…/2013 ( . ) NGM fra økonomiministeriet om ændring af dekret nr. 32/2005. (X. 21.) PM fra
finansministeriet om gennemførelsen af opgaver med relation til licensering, drift og kontrol af hasardspil
Fristdato: 2013-05-27

Sundhedsteknologi
2013/80/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om det statistiske system til sundhedsbeskyttelse
Fristdato: 2013-05-08
2013/83/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om et system til overvågning af omkostninger i forbindelse med
lægebehandling og sundhedsenheders økonomiske og finansielle situation
Fristdato: 2013-05-13
2013/84/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om et system til registrering af ressourcer til sundhedsbeskyttelse
Fristdato: 2013-05-13

Tilsætningsstoffer
2013/95/F
Frankrig
Anordning om ændring af anordning af 19. oktober 2006 om anvendelsen af teknologiske hjælpestoffer i fremstillingen af
visse levnedsmidler
Fristdato: 2013-05-14

Trafiksystemer
2013/108/GR
Grækenland
Udkast til teknisk forskrift om fastsættelse af nationale krav til trafiksignaler for køretøjer og fodgængere
Fristdato: 2013-05-21

Vandmålere
2013/70/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret om vedtagelse af forskrift om kriterier for gennemførelse af efterfølgende metrologiske
kontroller af vandmålere og varmemålere i henhold til lovdekret nr. 22 af 2. februar 2007 til gennemførelse af direktiv
2004/22/EF (MID)
Fristdato: 2013-05-02

Våben og ammunition
2013/82/IRL
Irland
Restriktioner for import, fremstilling og salg af realistiske kopier af skydevåben
Fristdato: 2013-05-13

