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Affaldshåndtering
2013/311/A
Østrig
Forbundslov, hvormed affaldshåndteringsloven af 2002 ændres (lovændring til affaldshåndteringsloven, emballage)

Fristdato: 2013-09-11
Alkohol
2013/309/FIN
Finland
Lov om ændring af § 33 og 40 i den finske alkohollov

Fristdato: 2013-09-11
Arbejdsmiljø
2013/354/DK
Danmark
Teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, Kapitel A III B(1), Afsnit B-1 Støj

Fristdato: 2013-09-30
Brandbestemmelser
2013/312/RO
Rumænien
Bekendtgørelse, som godkender de generelle bestemmelser vedrørende brandbeskyttelse på sundhedsinstitutioner

Fristdato: 2013-09-13
2013/318/NL
Holland
Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet af 2012 om brandsikkerhed ved erhvervsmæssigt husdyrhold samt
om korrektioner og yderligere forenklinger af bygningsreglementet af 2012

Fristdato: 2013-09-19
Brændstoffer
2013/322/S
Sverige
Forslag til lov om kvotepligt for biobrændstoffer

Fristdato: 2013-09-23
2013/331/PL
Polen
Økonomiministerens forskrift om fastsættelse af detaljerede regler for struktureringen og beregningen af tarifferne for
luftformige brændstoffer og afregning inden for handel med luftformige brændstoffer

Fristdato: 2013-06-22
Byggebestemmelser
2013/299/A
Østrig
Lov om ændring af byggeloven

Fristdato: 2013-09-06
2013/340/D
Tyskland
Supplerende tekniske aftalebetingelser – vandbygning (ZTV-W) til beskyttelse og reparation af vandbygningsværkers

betonbygningsdele (ydelsesområde 219)

Fristdato: 2013-09-27
2013/341/D
Tyskland
Supplerende tekniske aftalebetingelser – vandbygning (ZTV-W) for elektrisk udstyr til vandkonstruktioner af stål
(ydelsesområde 216-2)

Fristdato: 2013-09-27
13/355/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra vicepremierministeren og ministeren for regional udvikling og offentlig administration om godkendelse
af den tekniske forskrift "Teknisk vejledning til forbindelse af metalliske konstruktionselementer ved anvendelse af
forspændte bolte med høj styrke, revision C 133-1982, kode C 133-2013"

Fristdato: 2013-09-30
Byggevarer
2013/259/F

Frankrig
Bekendtgørelse vedrørende forbud mod markedsføring, import, salg og distribution samt fabrikation af isolering, som er
fremstillet af cellulosevat tilsat ammoniumsalt

Fristdato: 2013-06-07
2013/295/A
Østrig
Lov om byggevarer og deres anvendelse (lov om byggevarer)

Fristdato: 2013-09-05
2013/335/A
Østrig
Lov om markedsføring af byggevarer, deres anvendelse og markedsovervågning (Wiens lov af 2013 om byggevarer WBPG 2013)

Fristdato: 2013-09-25
2013/336/D
Tyskland
Informationsskrivelse om sprøjtemørtel/sprøjtebeton iht. ZTV-W LB 219, afsnit 5 (MSM)

Fristdato: 2013-09-25
Elforsyning
2013/337/DK
Danmark
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger m.v. og lov om
elforsyning (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende
energi-anlæg) (Lovforslag nr. L 221).

Fristdato: 2013-06-25
2013/315/DK
Danmark
Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget

Fristdato: 2013-09-18
2013/321/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser for elforsyningsselskabet Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

Fristdato: 2013-09-20
Emballage
2013/294/DK

Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pant på og indsamling m.v. af emballager til visse drikkevarer
(Ændring af udgiftspost og ændring af ophævelsesdato)

Fristdato: 2013-09-05
Euforiserende stoffer
2013/276/HU
Ungarn
Ændring af regeringsdekret 66/2012 (IV. 2.) Korm. om aktiviteter, som kan udføres i forbindelse med narkotiske stoffer,
psykotropiske stoffer og nye psykoaktive stoffer, samt optagelse af sådanne stoffer i skemaer og ændringen af sådanne
skemaer

Fristdato: 2013-06-19
2013/285/S
Sverige
Forskrift om ændring af forskriften (1992:1554) om kontrol af narkotika

Fristdato: 2013-06-12
Foderstoffer
2013/333/FIN
Finland
Regeringens lovforslag for parlamentet vedrørene en lov om dyrefoder (ændring af lov om dyrefoder)

Fristdato: 2013-09-25
Føde- og drikkevarer
2013/292/UK
Storbritannien
Bekendtgørelse af 2013 om vægt og mål (specificerede mængder) (uindpakket brød og berusende spiritus) (Nordirland)

Fristdato: 2013-09-04
2013/293/EE
Estland
Retningslinjer for mængdeangivelse af ingredienser

Fristdato: 2013-09-05
2013/298/F
Frankrig
Bekendtgørelse af XXX, der fastsætter undersøgelseskravene for E. coli O157:H7 i virksomheder, som producerer
hakket oksekød

Fristdato: 2013-09-05
2013/307/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: æbler og produkter fremstillet på grundlag heraf

Fristdato: 2013-09-09
2013/313/BG
Bulgarien
Dekret om ændring og supplering af dekret nr. 4 af 19. februar 2008 om de specifikke krav til fremstilling, lagring og
transport af rå mælk fra køer og krav til handel med og markedsføring af mælk og mælkeprodukter

Fristdato: 2013-09-16
Fødevaresikkerhed
2013/305/LT
Litauen
Udkast til bekendtgørelse fra direktøren for statens fødevare- og veterinærtjeneste om ændring af bekendtgørelse nr.
B1-527 fra direktøren for statens fødevare- og veterinærtjeneste af 15. oktober 2008, som godkender kravene til

godkendelse og registrering for ledere af fødevarevirksomheder

Fristdato: 2013-09-09
2013/310/HU
Ungarn
Dekret fra ministeriet for udvikling af landdistrikter vedrørende grænser for bestemte naturlige forurenende stoffer og
skadelige stoffer i fødevarer samt bestemte giftstoffer, der stammer fra bestemte materialer og genstande beregnet til at
komme i kontakt med fødevarer

Fristdato: 2013-09-11
2013/332/B
Belgien
Udkast til kongelig anordning om fødevarehygiejne

Fristdato: 2013-09-23
Jernbanesystemer og –materialer
2013/351/E
Spanien
BEKENDTGØRELSE FOM XX/2013 om betingelser for ibrugtagning af delsystemer af strukturel art samt jernbanelinjer
og -køretøjer

Fristdato: 2013-09-30
Køretøjer
2013/306/NL
Holland
Forskrift til ændring af forskriften om køretøjer ved tilpasning af forskellige permanente krav til internationale krav, hvad
angår godkendelse af køretøjer til anvendelse på vej, og andre tekniske ændringer

Fristdato: 2013-09-09
2013/323/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter om ændring i transportstyrelsens forskrifter (TSFS 2010:112) om registrering af køretøjer
m.m. i vejtrafikregistret

Fristdato: 2013-09-23
2013/352/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om vedtagelse af den nye supplerende tekniske vejledning (ITC) BT 52 “Installationer med
specielle formål. Infrastruktur til opladning af el-biler” i den elektrotekniske forskrift for lavspænding, vedtaget ved
kongeligt dekret 842/2002 af 2. august 2002, og om ændring af andre supplerende tekniske vejledninger i denne

Fristdato: 2013-09-30
Lovgivning og retssystemet
2013/304/A
Østrig
Godkendelsesmærkeforskrift af 2013

Fristdato: 2013-09-09
2013/316/PL
Polen
Forskrift fra økonomiministeren om måden til gennemførelse af begrænsningerne i bilag XVII til forordning (EU) nr.
1907/2006

Fristdato: 2013-09-18
Luftfart
2013/300/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger om ubemandede raketter og opsendelser af genstande, der kan
bevæge sig i luften

Fristdato: 2013-09-06

2013/342/B
Belgien
Kongelig resolution til fastsættelse af de særlige betingelser for tilladelse af paramotorers deltagelse i lufttrafikken

Fristdato: 2013-09-27
Lægemidler
2013/288/CZ
Tjekkiet
Udkast til dekret om fastsættelse af betingelser for ordination, fremstilling, dosering og anvendelse af magistrelt
fremstillede lægemidler indeholdende cannabis til lægelig brug

Fristdato: 2013-06-19
Lægevidenskab
2013/349/FIN
Finland
Tekniske krav til drift af vævsinstitutioner – det finske lægemiddelagenturs administrative forskrift

Fristdato: 2013-09-30
Medicin
2013/334/D
Tyskland
Forskrift om udlevering af medicinalprodukter og ændring af medicinalproduktretlige bestemmelser

Fristdato: 2013-09-25
Miljøbestemmelser
2013/301/B
Belgien
Udkast til kongeligt dekret om fastsættelse af minimumskrav til påsætning af miljømeddelelser på byggevarer og om
etablering af en føderal database over miljøvaredeklarationer

Fristdato: 2013-09-09
2013/348/EE
Estland
Udkast til forskrift fra miljøministeren om "tilladte grænseværdier for lækage fra produkter, udstyr og systemer, der
indeholder fluorholdige drivhusgasser"

Fristdato: 2013-09-30
Optiske produkter
2013/297/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udlevering af kontaktlinser

Fristdato: 2013-09-05
Planter
2013/346/HU
Ungarn
Lov (…) af 2013 til ændring af lov LII af 2003 om officiel anerkendelse af plantearter og om produktion og markedsføring
af formeringsmateriale

Fristdato: 2013-09-30
Plantebeskyttelsesmidler
2013/350/E
Spanien

Udkast til kongeligt dekret om markedsføring af bestemte midler til plantebeskyttelse

Fristdato: 2013-09-30
Radio- og telekommunikation
2013/291/E
Spanien
Resolution fra statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske krav til de regulerede
radiogrænseflader IR-219 til IR-225 til landbaserede systemer, som kan levere elektroniske kommunikationstjenester

Fristdato: 2013-09-02
2013/314/EE
Estland
Ændring af forskrift nr. 96 af 7. oktober 2011 fra ministeren for økonomi og kommunikation om "Betingelser for
anvendelse af radiofrekvenser og tekniske krav til radioudstyr, som er fritaget fra frekvenstilladelse"

Fristdato: 2013-09-16
2013/324/A
Østrig
Radiogrænsefladebeskrivelse "Kortdistanceudstyr (Short Range Devices)"
Grænseflade nr.: FSB-LD089

Fristdato: 2013-09-23
2013/325/A
Østrig
Radiogrænsefladebeskrivelser "Radiosystemer"
Grænseflade nr.: FSB-LM001, FSB-LM002, FSB-LM003, FSB-LM004, FSB-LM014, FSB-LM015, FSB-LM024, FSBLM025, FSB-LM026, FSB-LM027, FSB-LM028, FSB-LM029

Fristdato: 2013-09-23
2013/326/A
Østrig
Radiogrænsefladebeskrivelser "Diverse radionet"
Grænseflade nr.: FSB-LN001, FSB-LN004, FSB-LN011, FSB-LN012, FSB-LN013, FSB-LN014, FSB-LN017

Fristdato: 2013-09-23
2013/327/A
Østrig
Radiogrænsefladebeskrivelser "Personsøgning"
Grænseflade nr.: FSB-LP011, FSB-LP012, FSB-LP013

Fristdato: 2013-09-23
2013/328/A
Østrig
Radiogrænsefladebeskrivelser "Privat radiotelefoni"
Grænseflade nr.: FSB-LS015, FSB-LS017, FSB-LS018, FSB-LS019, FSB-LS020, FSB-LS021, FSB-LS022, FSB-LS023,
FSB-LS024, FSB-LS025, FSB-LS026, FSB-LS027, FSB-LS028, FSB-LS031, FSB-LS033, FSB-LS034, FSB-LS036,
FSB-LS037, FSB-LS038

Fristdato: 2013-09-23
2013/329/A
Østrig
Radiogrænsefladebeskrivelser "Lyd- og billedoverføring"
Grænseflade nr.: FSB-LT001, FSB-LT002, FSB-LT003, FSB-LT004, FSB-LT005, FSB-LT009, FSB-LT011, FSB-LT012,
FSB-LT013, FSB-LT016, FSB-LT017, FSB-LT018

Fristdato: 2013-09-23
2013/330/A
Østrig
Radiogrænsefladebeskrivelse "Radiokæde"
Grænseflade nr.: FSB-RR030; FSB-RR042; FSB-RR064; FSB-RR067; FSB-RR078

Fristdato: 2013-09-23

Sikkerhed
2013/308/P
Portugal
Udkast til lovdekret om fastlæggelse af sikkerhedsbestemmelser for store lagerfaciliteter til råolie og olieprodukter samt
den juridiske kvalifikationsramme for udstedelse af andre nødvendige bestemmelser for hver type lagerfacilitet

Fristdato: 2013-09-09
Skatter og afgifter
2013/319/DK
Danmark
L 219 -Forslag til lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om
afgift af elektricitet, momsloven og forskellige andre love
(Nedsættelse af afgifter på el til erhverv, bortfald af CO2-afgift af el for erhverv, nedsættelse af energiafgifter på
brændsler til proces, ændret lagerprincip ved deponering af farligt affald, lempelse af momskredittider samt supplerende
støtte til eksisterende industrielle kraft-varme-værker)

Fristdato: 2013-06-19
2013/320/DK
Danmark
L 217 -Forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralvand m.v. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og
forskellige andre love
(Nedsættelse og senere ophævelse af sodavandsafgiften, nedsættelse af ølafgiften, afskaffelse af den vægtbaserede
emballageafgift, øget momsfradrag på hotelovernatninger, samt midlertidig forhøjet reparationsgrænse for totalskadede
køretøjer m.v.)

Fristdato: 2013-06-19
2013/345/SK
Slovakiet
Lov til ændring og supplering af lov nr. 289/2008 saml. om anvendelse af elektroniske kasseapparater og om ændring og
supplering af lov nr. 511/1992 saml. fra det slovakiske nationalråd om administration af skatter og afgifter og om
ændringer i de regionale finansmyndigheders system, som ændret

Fristdato: 2013-06-28
Skibsfartøjer
2013/344/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr
m.v.

Fristdato: 2013-09-30
Spildevand
2013/339/DK
Danmark
Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitels 3 og 4

Fristdato: 2013-09-27
Sundhedsskadelige stoffer
2013/284/S
Sverige
Forskrift om ændring af forskriften (1999:58) om forbud mod visse sundhedsskadelige varer

Fristdato: 2013-06-19
Transport
2013/353/E
Spanien

Udkast til kongeligt dekret om regulering af vejtransport af farligt gods i Spanien

Fristdato: 2013-09-30
Vandforsyning
2013/317/F
Frankrig
Bekendtgørelse om analyser til sundhedskontrol og overvågning af aftappet vand og naturligt mineralvand, som
anvendes i behandlingsmæssigt øjemed på vandkuranstalter eller distribueres fra offentlige udskænkningssteder

Fristdato: 2013-09-18
Våben og ammunition
2013/290/S
Sverige
Naturstyrelsens forskrifter om typegodkendelse af fangstredskaber

Fristdato: 2013-09-02
2013/302/A
Østrig
Forskrift af 2013 om skydning

Fristdato: 2013-09-09
2013/303/A
Østrig
Patronprøveloven af 2013

Fristdato: 2013-09-09

