EU-04
Affaldshåndtering
2013/207/UK
Storbritannien
Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af genbrugsgips
fremstillet af gipspladeaffald (første revision)
Fristdato: 2013-07-19

Alarm- og sikkerhedssystemer
2013/220/D
Tyskland
Udvidelse af beskrivelsesformer for lokaliteter i den tekniske retningslinje for nødopkaldsforbindelser
Fristdato: 2013-07-29

Biokemiske produkter
2013/197/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til beslutning nr. 94/2013 fra det øverste kemiske råd om "Faste biomassebrændsler til ikkeindustriel anvendelse – Krav og testmetoder"
Fristdato: 2013-07-16

Brandsikkerhed
2013/193/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra vicepremierministeren og ministeren for regional udvikling og offentlig administration om godkendelse
af den tekniske forskrift "Normativt dokument vedrørende brandsikkerheden for strukturer, del IV, Detekterings-,
signalerings- og advarselssystemer", reglement P118/3-2013.
Fristdato: 2013-07-15
13/188/UK
Storbritannien
Ændringer til det godkendte dokument, del B, udgave 1 og 2, i bygningsreglementet for at afspejle den foreslåede
forskrift for beboelsesbrandsikkerhed og bygninger (ændring) (Wales) af 2013
Fristdato: 2013-07-11

Brændstof
2013/183/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren, der ændrer forskriften om de tekniske betingelser, som baser og stationer til flydende
brændstof, langdistance transmissionsrørledninger til transport af olie og olieprodukter samt deres placering skal opfylde
Fristdato: 2013-07-09
2013/187/UK
Storbritannien
Kvalitetsprotokol for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med biometan til indsprøjtning i gasnettet
eller til anvendelse som brændstof i passende konstruerede apparater
Fristdato: 2013-07-10

Byggebestemmelser
2013/178/LT
Lithauen
Udkast til Republikken Litauens lov, der ændrer og supplerer artiklerne 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 181, 29, 36, 39,
40, 41, 43, stk. 1, og 47 i lov om byggeri samt bilag 2 til den lov
Fristdato: 2013-07-03

2013/192/DK
Danmark
Bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2010 (BR10)
Fristdato: 2013-07-12
2013/189/A
Østrig
Forskrift udstedt af delstatsregeringen, hvormed de tekniske byggeforskrifter af 2008 ændres
Fristdato: 2013-07-11

Byggevarer
2013/176/HU
Ungarn
Regeringsdekret om de detaljerede regler vedrørende projektering og anvendelse af byggevarer i bygninger samt
ydeevnedeklarationen, som er udarbejdet i henhold dertil
Fristdato: 2013-07-03
2013/177/D
Tyskland
Ændringer i standardliste A over byggevarer, del 1 til 3, standardliste B over byggevarer, del 1, og liste C til udgaven
2013/2
Fristdato: 2013-07-03
2013/200/EE
Estland
De fastlagte krav til byggematerialer og byggevarer samt proceduren for certificering af overensstemmelse med disse
krav
Fristdato: 2013-07-17

Elektroniske apparater
2013/219/HU
Ungarn
Udkast til dekret fra økonomiministeriet til ændring af sit dekret nr. 3/2013 (II. 15.) om de tekniske krav til kasseapparater
og taxametre, markedsføring, anvendelse samt servicering af kasseapparater og taxametre, anvendt til udstedelse af
kvitteringer, og rapportering af data, som er registreret af kasseapparater, til skattemyndigheden
Fristdato: 2013-07-26

Elektroniske tjenester og domæner
2013/182/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om beskrivelse, minimumsfunktionalitet og de organisatoriske og tekniske
betingelser vedrørende driften af den online adgangsplatform til digitale tjenester og ressourcer for sundhedsregistre
samt den elektroniske platform for indsamling, analyse og deling af digitale ressourcer om sundhedshændelser
Fristdato: 2013-07-09

Energiudnyttelse
2013/213/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til ministeriel beslutning med titlen "Godkendelse og gennemførelse af det tekniske kammer i
Grækenlands tekniske retningslinjer om bygningers energimæssige ydeevne"
Fristdato: 2013-07-23

Farmaceutiske produkter
2013/191/D
Tyskland
Tysk homøopatisk farmakopé - HAB 2013
Fristdato: 2013-07-11

Føde- og drikkevarer
2013/195/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af brancheorganisationen for
friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende spisedruers modenhed - sæson 2013
Fristdato: 2013-07-16
2013/190/BG
Bulgarien
Bekendtgørelse om de særlige krav til produktionen af råmaterialer og fødevarer af animalsk oprindelse på små
slagterier samt transporten og markedsføringen af disse
Fristdato: 2013-07-11
2013/204/NL
Nederlandene
Ændring VI af forskrift fra afsætningsrådet for agerbrug om kartoffelbrok af 2008
Fristdato: 2013-07-18
3/203/NL
Nederlandene
Ændring VII til forskrift fra afsætningsrådet for agerbrug om kartoffeldyrkning af 2008
Fristdato: 2013-07-18
2013/196/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af brancheorganisationen for
friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende pakning af blommer – sæson 2013
Fristdato: 2013-07-16
2013/209/HU
Ungarn
Ændring af dekret nr. 152/2009. (XI. 12.) fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter (FVM) om obligatoriske
krav i den ungarske lov om fødevarer
Fristdato: 2013-07-22
2013/224/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). Produkt: svinekød
Fristdato: 2013-07-29

Gas
2013/205/NL
Nederlandene
Dekret fra myndigheden for forbrug og marked (Autoriteit Consument en Markt) som henvist til i artikel 12b, stk. 1, litra
b), i gasloven om ændringer til betingelserne for gasmåling - LNB (national netoperatør)
Fristdato: 2013-07-18

Gødningsstoffer
2013/198/LT
Lithauen
Udkast til Republikken Litauens afgørelse om oprettelse af Republikken Litauens register over gødningsstoffer,
godkendelse af dens regler og fastsættelse af dens ikrafttrædelsesdato
Fristdato: 2013-07-16

Hygiejne
2013/215/UK
Storbritannien
Forskrift af 2013 om bedømmelse af fødevarehygiejne (Wales) - bestemmelse 3 (udformning af mærkat) og bilag 1
(mærkat for bedømmelse af fødevarehygiejne) og
bestemmelse 10 (krav om at fremme bedømmelserne af fødevarehygiejne) og bilag 3 (websteder og offentliggjort
materiale).
Fristdato: 2013-07-23

Informationstjenester
2013/185/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om minimumskrav til visse informations- og kommunikationssystemer, som
drives inden for informationssystemet til sundhedsbeskyttelse
Fristdato: 2013-07-09

Jernbanesystemer og –materialer
2013/210/E
Spanien
UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE FRA MINISTERIET FOR UDVIKLINGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OM
GODKENDELSE AF "INSTRUKSER VEDRØRENDE PROJEKTERING OG KONSTRUKTION AF ET
INFRASTRUKTURDELSYSTEM TIL JERNBANER (IFI-2013)"
Fristdato: 2013-07-22

Lifte og løfteanordninger
2013/199/BG
Bulgarien
Ministerrådets dekret om ændring af og tilføjelse til forskrift om sikker drift og teknisk kontrol af elevatorer vedtaget ved
ministerrådets dekret nr. 75 fra 2003 (offentliggjort i Bulgariens lovtidende nr. 33 fra 2003, ændring, nr. 15 fra 2005,
nr. 96 fra 2005, nr. 40 fra 2006, ændring og tilføjelse, nr. 70 fra 2006, ændring, lovtidende nr. 64 fra 2008, ændring,
lovtidende nr. 32 fra 2009, ændring, lovtidende nr. 18 fra 2011, ændring og tilføjelse, lovtidende nr. 103 fra 2012)
Fristdato: 2013-07-17

Lægemidler
2013/180/EE
Estonien
Eksport af lægemidler
Fristdato: 2013-07-08

Metal og jern
2013/208/I
Italien
Udkast til præsidentielt dekret - forskrift om ændringer til præsidentielt dekret nr. 150 af 30. maj 2002 om bestemmelser
for anvendelse af lovdekret nr. 251 af 22. maj 1999 om reglerne for holdigheder af og identifikationsmærker til ædle
metaller
Fristdato: 2013-07-19

Miljøbeskyttelse
2013/225/HU
Ungarn
Ændring til regeringsdekret nr. 343/2011 (XII. 29.) der gennemfører lov LXXXV af 2011 om produktafgifter til
miljøbeskyttelse
Fristdato: 2013-04-30

Måleinstrumenter
2013/175/SI

Slovenien
Regler, der ændrer reglerne om metoder vedrørende overensstemmelsesvurdering af forskellige typer måleinstrumenter
og vedrørende typer af overensstemmelsesmærkning samt metoder til sidstnævnte
Fristdato: 2013-07-03

Plantebeskyttelsesmidler
2013/194/HU
Ungarn
Udkast til dekret, der ændrer dekret nr. 89/2004 (V. 15) fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter (FVM)
om godkendelsen af markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler samt om emballering, mærkning,
opbevaring og transport af disse
Fristdato: 2013-07-16

Radio og tv-apparater
2013/206/I
Italien
Cirkulære fra sundhedsministeriet og ministeriet for økonomisk udvikling om: "Specifikke retningslinjer, der skal oplyses
til forbrugerne, om anvendelsen af 3D-briller i hjemmet (forbrugerloven - lovdekret nr. 206 af 6. september 2005)"
Fristdato: 2013-07-19

Radio- og telekommunikation
13/186/B
Belgien
Kongeligt dekret til ændring af det kongelige dekret af 16. april 1998 om satellitjordstationer og til ophævelse af kongeligt
dekret af 7. maj 1999 om rammerne for udnyttelse af mobile personlige satellitkommunikationstjenester
Fristdato: 2013-07-10
2013/202/SI
Slovenien
Regler for metoden til overførsel af lagrede trafikdata vedrørende telefoni- og datatjenester i elektroniske
kommunikationsnetværk til mobil- og fastnettelefoni
Fristdato: 2013-07-18
2013/201/SI
Slovenien
Regler om udstyr og grænseflader beregnet til lovlig aflytning af kommunikation
Fristdato: 2013-07-18
2013/216/L
Luxembourg
Notifikation om radiogrænseflader i henhold til direktiv 1999/5/EF, artikel 4, stk. 1
Fristdato: 2013-07-25
2013/212/E
Spanien
Resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for reguleret IR216-radiogrænseflade til PMSE-anordninger/trådløse mikrofoner i frekvensbåndet 470-786 MHz
2013/211/E
Spanien
Resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav for den regulerede
IR-71-radiogrænseflade for radiofonisendere til jordbaseret digitalt tv i UHF (TDT)
Fristdato: 2013-07-22

Sikkerhed
2013/174/HU
Ungarn

Dekret fra ministeriet for national udvikling (NFM) om ændring af dekret nr. 13/2010 fra KHEM (ministeriet for transport,
telekommunikation og energi) (III. 4.) om den generelle sikkerhedspolitik i forbindelse med eksplosioner
Fristdato: 2013-07-03

2013/218/E
Spanien
Udkast til bekendtgørelse om ændring af den eneste overgangsbestemmelse i bekendtgørelsen INT/314/2011 af 1.
februar 2011 om sikkerhedsvirksomheder, den eneste overgangsbestemmelse i bekendtgørelsen INT/317/2011 af 1.
februar 2011 om private sikkerhedsforanstaltninger og om fastsættelsen af reglerne om krav til UNE- eller UNE-ENstandarderne inden for den private sikkerhed
Fristdato: 2013-07-26

Skibsfartøjer
2013/179/D
Tyskland
Retningslinje for bygning, udrustning og drift af passagerskibe inden for søfart (den nationale retningslinje for
passagerskibe) i henhold til § 6, stk. 1, nr. 1, i forskriften af 18. september 1998 om skibssikkerhed
Fristdato: 2013-07-08
2013/181/D
Tyskland
Retningslinjer for tildeling af reducerede lastelinjer for opmudringsfartøjer, DR-68 i henhold til § 6, stk. 2 og 4, i den
internationale konvention om lastelinjer af 1966/88
Fristdato: 2013-07-09

Spil og lotteri
2013/223/A
Østrig
Udkast til ændring af forskriften om spillemaskiners tekniske egenskaber, deres opkobling til en datacentral samt om
registrerings- og opbevaringspligterne (forskrift om spillemaskiner) fra nu af:
"Forskrift fra forbundsministeren for økonomi om spillemaskiners og videolotterisystemers tekniske egenskaber, deres
opkobling til en datacentral samt om registrerings- og opbevaringspligterne (forskrift om spil på spillemaskiner)"
Fristdato: 2013-07-29
2013/217/GR
Grækenland
Meddelelse vedrørende udkast til beslutning med titlen "Fastsættelse af afgifter og gebyrer for drift af hasardspil på
spilleautomater af typen videolotteriterminaler (VLT)".
Fristdato: 2013-07-25

Sundhedsydelser
2013/222/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen om sygehuses egenskaber
(Hospitalsbyggeforskriften)
Fristdato: 2013-07-29

Sygdomsbekæmpelse
2013/226/UK
Storbritannien
Bekendtgørelse af 2013 om bovin virusdiarré (Skotland), ændring (nr. 2)
Fristdato: 2013-07-30

Tobaksvarer
2013/221/S
Sverige

Fødevarestyrelsens forskrifter om ændring af styrelsens forskrifter (LIVSFS 2012:6)
for snus og skråtobak
Fristdato: 2013-07-29

Transport
2013/184/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for trafik, innovation og teknologi, med hvilken forskriften for cykler ændres (1. ændring
af forskrift for cykler)
Fristdato: 2013-07-09

