EU-notifikationer
Maj 2013
Affaldshåndtering
2013/261/EE
Estland
Udkast til forskrift fra republikkens regering om "ændring af forskrift nr. 80 af 17. juni 2010 fra republikkens
regering om "krav og procedurer for indsamling, returnering til producent og genindvinding eller bortskaffelse
af affaldsdæk""
Fristdato: 2013-08-22
Alkoholtests
2013/260/LT
Litauen
Republikken Litauens lov om ændring af artikel 18 i loven om alkoholkontrol
Fristdato: 2013-08-22
Byggebestemmelser
2013/266/D
Tyskland
Mønsterlisten i de tekniske byggeforskrifter, ændringer, februar 2013
Fristdato: 2013-08-23
2013/267/D
Tyskland
Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer - februar 2013
Fristdato: 2013-08-23
Brandsikkerhed
2013/227/F
Frankrig
Bekendtgørelse om godkendelse af forskellige bestemmelser, som supplerer og ændrer
sikkerhedsregulativet om forebyggelse af brand og panik i offentligt tilgængelige bygninger
Fristdato: 2013-07-31
2013/263/LT
Litauen
Bekendtgørelse fra direktøren for brand- og redningsdepartementet under indenrigsministeriet om
godkendelse af forskrift for brandsikkerhed ved ventilationssystemer
Fristdato: 2013-08-22
2013/264/LT
Litauen
Bekendtgørelse fra direktøren for brand- og redningsdepartementet under indenrigsministeriet om
godkendelse af forskrift om udformning og installation af røg- og varmekontrolsystemer
Fristdato: 2013-08-22
Byggevarer
2013/279/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 21. november 2002, som ændret, om bygge- og
indretningsvarers brandreaktionsevne med henblik på europæisk klassificering af lineære isolerende

byggevarer til rør
Fristdato: 2013-08-29
Elektricitetsnet, gasnet, højspændingsnet
2013/258/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser for drift af det lokale eldistributionssystem under Lumius Slovakia s.r.o. Žilina
Fristdato: 2013-08-19
2013/262/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser for drift af det lokale eldistributionssystem under Východoslovenská distribučná, a.s.
Košice
Fristdato: Afsluttet
2013/253/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser for adgang og tilslutning og regler for systemdrift hos distributionssystemoperatøren
Meoptis s.r.o. Bratislava
Fristdato: 2013-08-19
2013/255/A
Østrig
Lov om gas-, varme- og klimaanlæg samt om anlæg til opbevaring og ledning af brændstoffer (Tyrols lov af
2013 om gas-, varme- og klimaanlæg - TGHKG 2013)
Fristdato: 2013-08-19
Elektroniske tjenester og domæner
2013/245/E
Spanien
Udkast til resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske
krav til de regulerede radiogrænseflader IR-217 og IR-218 i forbindelse med systemer og anordninger, der er
beregnet til udbydelse af elektroniske kommunikationstjenester med LTE- og Wimax-teknologi
Fristdato: 2013-08-12
Emballage
2013/271/SK
Slovakiet
Udkast til dekret fra Den Slovakiske Republiks kontor for standarder, metrologi og afprøvning nr.... 2013 om
forbrugeremballage
Fristdato: 2013-08-26
2013/281/UK
Storbritannien
Forskrift af 2007 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (Nordirland)
Fristdato: 2013-08-30
Euforiserende stoffer
2013/238/D
Tyskland
Udkast til syvogtyvende forskrift om ændring af retslige bestemmelser for narkotiske midler (syvogtyvende
ændringsforskrift om den tyske narkotikalovgivning
Fristdato: 2013-05-28

Forlystelsesanlæg og inventar
2013/242/BG
Bulgarien
Bekendtgørelse om betingelser og procedure vedrørende strukturelle, sikkerheds- og tekniske krav til anlæg,
der er installeret på forlystelsessteder
Fristdato: 2013-08-12
Føde- og drikkevarer
2013/241/LV
Letland
Lov om håndtering af energidrikke
Fristdato: 2013-08-12
2013/246/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om vedtagelse af en forskrift for kvaliteten af iberisk kød, skinke, bov og
mørbradpølse
Fristdato: 2013-08-12
2013/247/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af
brancheorganisationen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende afsætning af ferskner og
nektariner i størrelse D - sæson 2013
Fristdato: 2013-08-14
2013/248/B
Belgien
Ministeriel bekendtgørelse til ændring af ministeriel bekendtgørelse af 20. september 2010 om model for og
indhold af oplysninger om fødekæden
Fristdato: 2013-08-19
2013/249/F
Frankrig
Bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalstørrelser for unge skaldyr, som høstes i C-området, og
betingelserne for indsamling af yngel uden for klassificerede områder
Fristdato: 2013-08-16
2013/250/F
Frankrig
Bekendtgørelse om klassificering, overvågning og sundhedsforvaltning af produktionsområder og
genudlægningsområder for levende skaldyr
Fristdato: 2013-08-16
2013/252/F
Frankrig
Bekendtgørelse om fastsættelse af betingelser for overførsel og sporbarhed af levende skaldyr
Fristdato: 2013-08-16
2013/265/CZ
Tjekkiet
Ændring af forskrift, som ændrer forskrift nr. 77/2003 saml. om fastsættelse af krav til mælk og
mejeriprodukter, is samt spiselige fedtstoffer og olier, som ændret
Fristdato: 2013-08-23

2013/268/I
Italien
Udkast til dekret om vurderingskriterierne for egenskaberne vedrørende naturligt mineralvand
Fristdato: 2013-08-23
Geoteknik og geologi
2013/240/NL
Holland
Ændring af forskrift af 2006 om bedømmelse af mulighederne for rensning af jord
Fristdato: 2013-08-09
Gødning
2013/277/LT
Litauen
Udkast til bekendtgørelse fra Republikken Litauens landbrugsminister "Om identificering af gødninger og
gødningsprodukter leveret til det litauiske marked, om beskrivelse af proceduren for at inkludere dem på
listen over identificerede gødninger og gødningsprodukter leveret til det litauiske marked og om godkendelse
af listen over identificerede gødninger og gødningsprodukter leveret til det litauiske marked" (efterfølgende
benævnt som "udkastet til bekendtgørelse").
Fristdato: 2013-08-26
Idrætsanlæg
2013/243/BG
Bulgarien
Bekendtgørelse om betingelser og procedure vedrørende konstruktion og drift af sportsfaciliteter - udendørs
sportsskydebaneanlæg uden for beboelsesområder
Fristdato: 2013-08-12
Informationstjenester
2013/239/E
Spanien
ÆNDRING AF LOV 34/2002 AF 11. JULI 2002 OM INFORMATIONSTJENESTER OG ELEKTRONISK
HANDEL
Fristdato: 2013-08-09
Landbrug
2013/280/NL
Holland
Forskrift fra økonomiministeren om ændring af forskrift om tilskud inden for landbrug, natur og
fødevarekvalitet og ændring af bekendtgørelse af 2013 om ansøgning om tilskud inden for landbrug, natur
og fødevarekvalitet
Fristdato: 2013-08-29
Landbrugs- og haveprodukter
2013/272/B
Belgien
Foreløbigt udkast til bekendtgørelse om sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og
konventionelle og økologiske afgrøder
Fristdato: 2013-08-26
Lovgivning og retssystemet
2013/244/E

Spanien
Forudkast til lov om ændring af den nye udgave af lov om intellektuel ejendom, godkendt ved kongeligt
dekret nr. 1/1996 af 12. april 1996 og ved lov nr. 1/2000 af 7. januar 2000 om civilretlige procedurer
Fristdato: 2013-08-12
Lægemidler
2013/236/CZ
Tjekkiet
Udkast til dekret om ændring af dekret nr. 85/2008 saml. om udarbejdelse af en liste over aktive stoffer og
excipienser, der må anvendes til fremstilling af lægemidler
Fristdato: 2013-08-08
Metal og jern
2013/256/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift nr. .... 2013 fra Den Slovakiske Republiks økonomiministerium om gennemførelse af visse
bestemmelser i lov nr. 94/2013 saml. om holdighedsstempling og kontrol af ædelmetaller (lov om
holdighedsstempling) og om ændring af visse love
Fristdato: 2013-08-19

2013/283/HU
Ungarn
Lovforslag om handel med metal
Fristdato: 2013-08-30
Metrologi og måling
2013/232/SI
Slovenien
Regler om metrologiske krav for alkometre til bevisførelse
Fristdato: 2013-08-07
Radio- og telekommunikation
2013/282/SI
Slovenien
Generel lov om udnyttelsesplan for radiofrekvenser (NURF-3)
Fristdato: 2013-08-30
Radio- og teleterminaludstyr
2013/229/S
Sverige
Post- og telestyrelsens forskrifter om undtagelser fra kravet om indhentning af tilladelse for anvendelse af
visse radiosendere
Fristdato: 2013-08-05
Sikkerhed
2013/228/F
Frankrig
Bekendtgørelse om sikkerhedsregulativ for rørledninger til transport af vanddamp og hedt vand
Fristdato: 2013-07-31
2013/231/HU
Ungarn

Ændring af dekret nr. 78/2003 (XI. 27.) fra økonomiministeriet (NGM) om sikkerhed af legepladsudstyr
Fristdato: 2013-08-07
2013/237/BG
Bulgarien
Ministerrådets dekret om godkendelse af vejledningen for sikker drift og teknisk eftersyn af tovbaner
Fristdato: 2013-08-08
Skibsfartøjer
2013/233/S
Sverige
Forskrifter om ændring i transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2009:114)
vedrørende skrogkonstruktion, stabilitet og fribord
Fristdato: 2013-08-07
2013/257/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for
skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Fristdato: 2013-08-19
2013/270/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om passagerfartøjer, der udelukkende er i fart i
havneområder eller på indsøer m.v.
Fristdato: 2013-08-26
Sundhedsskadelige stoffer
2013/230/F
Frankrig
Dekret nr. af om den sundhedsmæssige advarsel, der fraråder brugen af emballager indeholdende
bisphenol A, som er bestemt til at komme i direkte berøring med levnedsmidler til børn under 3 år og til
gravide eller ammende kvinder
Fristdato: 2013-08-05
Sundhedsydelser
2013/278/PL
Polen
Udkast til forskrift fra sundhedsministeren om det lægelige redningskorps' støttesystem
Fristdato: 2013-08-26

