EU-notifikationer
Marts 2013
Affaldshåndtering
2013/127/UK
Storbritannien
Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald)
Fristdato: 2013-06-03
Alkohol
2013/158/S
Sverige
Statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 20xxx) om alkoholdige præparater
Fristdato: 2013-06-19
2013/159/S
Sverige
Forskrifter om ændring af statens folkesundhedsinstituts forskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit
Fristdato: 2013-06-19
Brandsikkerhed
2013/157/B
Belgien
Udkast til dekret fra den flamske regering om tilladelsesbetingelser og kvalitetspolitik for familiepleje og
gruppepleje for spædbørn og småbørn (Brandsikkerhedsforskrifter for familiepleje og gruppepleje
(børnepasning)
Fristdato: 2013-06-19
Byggebestemmelser
2013/144/S
Sverige
Den svenske byggestyrelses (Boverkets) forskrifter om ændring af dets forskrifter og generelle anbefalinger
(2011:10) til anvendelse af europæiske konstruktionsstandarder (eurocodes)
Fristdato: 2013-06-10
2013/154/IRL
Irland
1. Udkast til bygningsreglement (ændring af del D), reglement af 2013.
2. Udkast til tekniske vejledninger, dokument D - materialer og udførelse (2013).
3. Lovgivningsmæssig konsekvensanalyse – byggevarer.
Fristdato: 2013-06-14
2013/168/F
Frankrig
Udkast til beslutninger fra regionalrådet for Martinique om bygningers termiske egenskaber og
energimæssige ydeevne
Fristdato: 2013-06-26
2013/156/E
Spanien
Bekendtgørelse FOM/XXX/2012 af om ajourføring af basisdokumentet DB-HE "energibesparelse" i den
tekniske byggestandard, der er vedtaget ved kongeligt dekret nr. 314/2006 af 17. marts
Fristdato: 2013-06-17
Byggevarer
2013/147/IRL
Irland

1. Udkast til forskrift af 2013 om Den Europæiske Union (byggevarer)
2. Lovgivningsmæssig konsekvensanalyse – byggevarer
Fristdato: 2013-06-13
2013/171/FIN
Finland
Miljøministeriets dekret om typegodkendelse af visse byggevarer (udkast af 27.3.2013)
Fristdato: 2013-06-28
Containere
2013/148/DK
Danmark
Bekendtgørelse om godkendelse af offshorecontainere og transportable enheder til håndtering på åbent hav.
Fristdato: 2013-06-13
Dyrehold
2013/130/I
Italien
Udkast til den tekniske standard i henhold til regionallov nr. 21 af 13. august 2002 og forskrift for anvendelse
af fællesmærket som godkendt ved dekret nr. 138 af 27. september 2012 fra generaldirektøren for det
regionale institut for udvikling af landdistrikter (ERSA). Produkter: regnbueørred og kildeørred
Fristdato: 2013-06-06
2013/155/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for økonomiske anliggender til ændring af forskriften om dispensation fra
dyrevelfærdsreglerne (Vrijstellingsregeling dierenwelzijn) om svinestier
Fristdato: 2013-06-17
2013/133/D
Tyskland
Femte forskrift til ændring af forskriften om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, og andre dyr,
der holdes med henblik på fremstilling af animalske produkter
Fristdato: 2013-06-07
Elektriske apparater
2013/141/F
Frankrig
Bekendtgørelse vedrørende de betingelser, der gælder for apparater til elektriske hegn
Fristdato: 2013-06-10
Emballage
2013/152/I
Italien
Udkast til interministerielt dekret om identificering af tekniske egenskaber for bæreposer til borttransport af
varer i henhold til artikel 2 i lovdekret nr. 2/2012, som konverteret ved lov nr. 28/2012
Fristdato: 2013-06-13
Emission
2013/128/UK
Storbritannien
Emissionsbegrænsninger for biomassekedler, der er omfattet af incitamentsordningen vedrørende
produktion af vedvarende varme (RHI)
Fristdato: 2013-06-03
Energi
2013/143/UK
Storbritannien

Bestemmelse af støtteberettiget varme og betaling ved brug af målere og andre metoder til den ikke-private
incitamentsordning vedrørende produktion af vedvarende varme (RHI-ordning)
Fristdato: 2013-06-10
Euforiserende stoffer
2013/137/S
Sverige
Forskrift om ændring af forskriften (1992:1554) om kontrol af narkotika
Fristdato: 2013-06-10
2013/150/FIN
Finland
Regeringsdekret til ændring af regeringsdekretet om stoffer, præparater og planter, der skal anses for at
være narkotika, bilag IV
Fristdato: 2013-03-26
Fyrværkeri og pyrotekniske artikler
2013/132/B
Belgien
Ministerielt dekret om klassificering af pyrotekniske artikler
Fristdato: 2013-06-06
Føde- og drikkevarer
2013/135/HU
Ungarn
Dekretudkast fra ministeriet for udvikling af landdistrikter (VM), der ændrer dekret nr. 82/2004. (V. 11.) fra
ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter (FVM) om kontrol af frugt og grøntsager
Fristdato: 2013-06-10
2013/167/P
Portugal
Bekendtgørelse om fastsættelse af de nationale undtagelser og foranstaltninger, som angivet i både EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 og 853/2004 af 29. april 2004, der fastsætter kriterier
for anvendelse af fleksibilitet i procedurerne for prøvetagning, angivet i Kommissionens forordning (EF) nr.
2073/2005 af 15. november 2005, for visse fødevarer
Fristdato: 2013-06-24
2013/160/CZ
Tjekkiet
Udkast til dekret om ændring af dekret nr. 329/1997 saml. fra landbrugsministeriet, som implementerer
paragraf 18, litra a), d), h), i), j) og k), i lov nr. 110/1997 saml. om fødevarer og tobaksvarer og om ændringer
af visse relaterede love for stivelse og stivelsesprodukter, bælgplanter og oliefrø, som ændret ved dekret nr.
418/2000 saml.
Fristdato: 2013-06-20
Fødevaresikkerhed
2013/134/B
Belgien
Kongelig anordning til ændring af kongelig anordning af 14. november 2003 om egenkontrol,
anmeldelsespligt og sporbarhed i fødekæderne
Fristdato: 2013-06-07
2013/172/FIN
Finland
Forslag (xxx/2013) til erstatning af regeringsforskrift (1258/2011) om visse aktiviteter af mindre omfang, der
kun udgør en lille fødevaresikkerhedsrisiko, og forslag (xxx/2013) til erstatning af forskrift (1368/2011) fra
ministeriet for landbrug og skovbrug om fødevarehygiejne i primærproduktionen af fødevarer.
Fristdato: 2013-07-01

Hygiejne
2013/131/I
Italien
Udkast til forskrift om opdatering af sundhedsministerens dekret af 21. marts 1973 om:
"Hygiejnebestemmelser for emballage, beholdere og redskaber bestemt til kontakt med levnedsmidler eller
midler til personlig pleje" med undtagelse af anordninger af rustfrit stål
Fristdato: 2013-06-06
Kemiske stoffer
2013/142/P
Portugal
Lovdekret, der fastlægger den lovmæssige ramme for forebyggelse af og beskyttelse imod reklame for og
handel med nye psykoaktive stoffer anført i bilag I, som udgør en integreret del heraf
Fristdato: 2013-03-26
Køretøjer, tilbehør/dele til
2013/140/GR
Grækenland
Notifikation om udkast til afgørelse nr. 430/2012 fra det øverste kemiske råd om “Specifikationer for
bremsevæske i køretøjers bremsesystemer - Krav og prøvningsmetoder”
Fristdato: 2013-06-10
Landbrug
2013/161/I
Italien
Regionallov nr. 6 af 13. januar 2012 "Indgreb til støtte for kvalitet og sporbarhed af landbrugsproduktion i
Abruzzo-regionen". Godkendelse af forskriften om anvendelse af fællesmærket "Kvalitet kontrolleret af
Abruzzo-regionen" og dets logo
Fristdato: 2013-06-20
Lovgivning og retssystemet
2013/166/F
Frankrig
Dekret om information til købere af registreringsmedier, der er underlagt betaling for privat kopi
Fristdato: 2013-06-24
Miljøbeskyttelse
2013/146/DK
Danmark
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg, eksport og anvendelse af kviksølv og kviksølvholdige
blandinger og varer
Fristdato: 2013-06-12
Motorkøretøjer
2013/162/F
Frankrig
Bekendtgørelse om betingelser for tilgængelighed af motoriserede landkøretøjer i kategori M1 og N1 for
personer med nedsat mobilitet
Fristdato: 2013-06-21
Motorer, tilbehør/dele til
2013/138/GR
Grækenland
Notifikation om udkast til afgørelse nr. 349/2012 fra det øverste kemiske råd om “Specifikationer for
brugsklare og kondenserede kølemidler til forbrændingsmotorer (ICE) – Krav og prøvningsmetoder”
Fristdato: 2013-06-10

2013/139/GR
Grækenland
Notifikation om udkast til afgørelse nr. 350/2012 fra det øverste kemiske råd om “Specifikationer, krav,
markedsføringsbetingelser og kontrolmetoder for smøremidler til totaktsmotorer”
Fristdato: 2013-06-10
Målesystemer
2013/164/D
Tyskland
Forskrift om tekniske mindstekrav til anvendelsen af intelligente målesystemer
(forskrift om målesystemer – MsysV)
Fristdato: 2013-06-21
Plantebeskyttelsesmidler
2013/151/SK
Slovakiet
Lov om hjælpende plantebeskyttelsesprodukter og tilføjelser til lov nr. 145/1995 saml. fra Den Slovakiske
Republiks nationalråd om administrative gebyrer, som ændret
Fristdato: 2013-06-13
Radio- og telekommunikation
2013/169/MT
Malta
Ændringer til netværksreglementet
Fristdato: 2013-06-26
2013/173/HU
Ungarn
Dekret nr. .../... (…) fra formanden for myndigheden for nationale medier og telekommunikation (NMHH), der
ændrer dekret nr. 15/2012 (XII. 29.) fra NMHH om fastlæggelse af den nationale frekvenstildeling og dekret
nr. 2/2013 (I. 7.) fra NMHH om fastsættelse af reglerne for anvendelse af frekvensbånd til civil anvendelse.
Fristdato: 2013-07-01
Reklamer
2013/153/LT
Litauen
Udkast til Republikken Litauens lov om ændring af og tilføjelse til artikel 14 i loven om reklamer
Fristdato: 2013-06-14
Sikkerhed
2013/145/F
Frankrig
Bekendtgørelse til ændring af bekendtgørelse af 18. januar 2012 om referencering for sikkerhedsprodukter
eller for tilbud fra udbydere af sikkerhedsløsninger
Fristdato: 2013-06-10
Skibsfartøjer
2013/129/F
Frankrig
Bekendtgørelse af [ ] om sejlattester for både og flydeanordninger, der sejler eller er lagt til kaj på de indre
vandveje i Fransk Guyana
Fristdato: 2013-06-05
Spil og lotteri
2013/149/D
Tyskland
Sjette forskrift til ændring af bekendtgørelsen om spil
Fristdato: 2013-06-13

2013/163/GR
Grækenland
Notifikation af udkast med titlen "Ændringer af lovmæssige rammer på spillemarkedet"
Fristdato: 2013-06-21
2013/165/S
Sverige
Lotteriinspektionens forskrifter om konsekvensanalyse for spil
Fristdato: 2013-06-24
Svømmebassiner
2013/136/HU
Ungarn
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekret nr. 121/1996 (VII. 24.) Korm. om etablering og drift af
offentlige bade
Fristdato: 2013-06-10
Trafik, kontrolsystemer
2013/170/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for trafik, innovation og teknologi, med hvilken forskriften for færdselstavler
(den østrigske forskrift for færdselstavler af 1998 - StVZVO 1998) ændres (1. lovændring til StVZVO 1998)
Fristdato: 2013-06-28

