EU-notifikationer
Januar 2014
Biologiske produkter
2014/46/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret
materiale.
Fristdato: 2014-04-24

Brandbestemmelser
2014/16/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret vedrørende "Teknisk regel for brandforebyggelse for projektering, opførelse og drift af
vuggestuer"
Fristdato: 2014-04-10
2014/17/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret om: "Godkendelse af teknisk regel om brandsikring i forbindelse med projektering,
installation og drift af faste elektriske maskiner med brændbare isoleringsvæsker i større mængder end 1 kubikmeter"
Fristdato: 2014-04-10

Brændstof
2014/13/EE
Estland
Forskrift fra miljøministeren af 21. juni 2013, dekret nr. 45, om at miljøministeren, for at begrænse emissioner af
forurenende stoffer, skal fastlægge miljømæssige krav til flydende brændstoffer, kriterier for biobrændstoffers og
flydende biobrændstoffers bæredygtighed, krav til overvågning og rapportering af miljøoverensstemmelse for flydende
brændstoffer samt procedurer for reduktion af drivhusgasudledninger ved anvendelsen af biobrændstoffer og flydende
biobrændsler
Fristdato: 2014-04-09

Byggebestemmelser
2014/12/D
Tyskland
Mønsterlisten i de tekniske byggeforskrifter, ændringer, september 2013, tilføjelse
Fristdato: 2014-04-09
2014/14/D
Tyskland
Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer – september 2013, tilføjelser
Fristdato: 2014-04-09
Dyrehold
2014/20/S
Sverige
Sveriges jordbrugsdirektorats forskrifter og generelle anbefalinger om betingelser for hold, opdræt og salg m.v. af dyr,
beregnet til selskab og hobby
Fristdato: 2014-04-14
2014/24/S
Sverige
Forskrifter om ændring af statens jordbrugsdirektorats forskrifter og generelle råd (SJVFS 2010:15) om hold af dyr inden
for landbruget m.m.
Fristdato: 2014-04-16
2014/25/I
Italien
Dekret til godkendelse af det nationale kvalitetssystem for husdyrbrug for kalve og/eller hunkalve opdrættet på korn.
Fristdato: 2014-04-16
2014/31/CZ

Tjekkiet
Udkast til dekret vedrørende kadavere af selskabsdyr
Fristdato: 2014-04-22
2014/40/NL
Nederlandene
Bekendtgørelse af ... om ændring af bekendtgørelse om dyreholdere i forbindelse med fastsættelse af regler med
hensyn til opdræt og erhvervsmæssige aktiviteter med kæledyr
Fristdato: 2014-04-23

Dyrevelfærd
2014/50/CY
Cypern
Dekret baseret på artikel 59 i lovene om beskyttelse og forvaltning af vilde fugle og vildt
Fristdato: 2014-04-28
2014/54/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for økonomiske anliggender
af (dato), nr. WJZ/13207762, om ændring af forskrift om kvaliteten af landbrugets produkter 2007 i forbindelse med en
midlertidig forlængelse af den periode, hvor det er tilladt bedrifterne at opbinde kvæg
Fristdato: 2014-04-30

Eksplosivstoffer
2014/23/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift om sprængstoffer af 2014
Fristdato: 2014-04-16

Energi
2014/15/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2014 om incitamentsordning vedrørende produktion af varme med vedvarende energi
Fristdato: 2014-01-09
2014/18/A
Østrig
Udkast til forskrift om de energimæssige krav til bygninger samt om indhold og form af energimærket (byggeteknisk
forskrift - energi - BTV-E)
Fristdato: 2014-04-11
2014/38/NL
Nederlandene
Forskrift fra økonomiministeren af..., nr. WJZ/... om anvisning af kategorier af produktionsinstallationer til stimulering af
bæredygtig energiproduktion i året 2014 (regulativ om anvisning af kategorier vedrørende bæredygtig energiproduktion
2014)
Fristdato: 2014-01-22

Energiudnyttelse
2014/52/F
Frankrig
Bestemmelser for beregning af bygningers energimæssige ydeevne (Th-Bât)
Fristdato: 2014-04-28

Ernæring
2014/11/HU
Ungarn
Udkast til dekret fra ministeriet for menneskelige ressourcer om ernæringsmæssige bestemmelser inden for offentlig
catering
Fristdato: 2014-04-08

Euforiserende stoffer
2014/2/FIN

Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV; 25C-NBOMe, 25I-NBOMe, 25B-NBOMe og 25H-NBOMe
Fristdato: 2014-01-21
2014/3/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV; phenazepam
Fristdato: 2014-04-04
2014/4/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV, Alpha-methyltryptamin (AMT)
Fristdato: 2014-04-04
2014/5/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV; 5-APB og 6-APB
Fristdato: 2014-04-04
2014/6/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, produkter og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV; AM-2201 og MAM-2201
Fristdato: 2014-04-04

Farmaceutiske ingredienser
2014/42/CZ
Tjekkiet
Tekniske bemærkninger til farmaceutiske substanser og produkter indgivet til offentlig gennemgang (vedhæftede tekster)
Fristdato: 2014-04-23

Fyrværkeri og pyrotekniske artikler
2014/1/S
Sverige
Forskrifter fra myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab om pyrotekniske artikler
Fristdato: 2014-04-03

Føde- og drikkevarer
2014/44/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 19. oktober 2006 om anvendelse af teknologiske hjælpestoffer i
fremstillingen af visse levnedsmidler
Fristdato: 2014-04-23
2014/45/PL
Polen
Udkast til bekendtgørelse fra ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter til ændring af bekendtgørelsen om
detaljerede krav til handelskvaliteten af syltetøj, konfiture, frugtgelé, marmelade, blommemos samt sødet creme
fremstillet af spisekastanjer
Fristdato: 2014-04-23
2014/55/P
Polen
Dette lovdekret fastsætter de regler, der skal overholdes i forbindelse med navnet under hvilket fødevarer sælges, der
stammer fra "iberisk svin", uanset om de er ferske eller forarbejdede.
Fristdato: 2014-04-30

Gasinstallationer og -distribution
2014/49/BG
Bulgarien

Dekret fra ministerrådet om supplering af bekendtgørelsen om struktur og sikker drift af gastransmissions- og distributionsrørledninger og naturgasfaciliteter, -anlæg og -udstyr, som er vedtaget ved dekret nr. 171 af 16. juli 2004 fra
ministerrådet
Fristdato: 2014-04-24

Lovgivning og retssystemet
2014/33/F
Frankrig
Lovforslag om fastlæggelse af betingelser for fjernsalg af bøger og om bemyndigelse af regeringen til ved forordning at
ændre bestemmelserne i loven om intellektuel ejendomsret vedrørende forlagskontakter (artikel 1)
Fristdato: 2014-04-22

Medicin
2014/43/S
Sverige
Lægemiddelstyrelsens forskrifter om anvendelse af loven om medicintekniske produkter til nationale, medicinske
informationssystemer
Fristdato: 2014-04-23

Måleinstrumenter
2014/21/CZ
Tjekkiet
Udkastet til generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, herunder
testmetoderne til verifikation af følgende specificerede instrumenter: udstyr til omregning af gasvolumen beregnet til brug
i bolig- og erhvervsområder samt områder med let industri
Fristdato: 2014-04-15
2014/26/CZ
Tjekkiet
Generelt tiltag til fastsættelse af metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, herunder testmetoder
til validering af de angivne måleapparater: "måleudstyr til måling af længden på opviklede varer"
Fristdato: 2014-04-16
2014/30/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, inkl.
testmetoder til verifikation af specificerede måleinstrumenter: maskiner til opmåling af overfladearealet af læder
Fristdato: 2014-04-22
2014/32/CZ
Tjekkiet
Generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, herunder testmetoder til
verifikation af de følgende specificerede instrumenter: "elektroniske, berøringsfri okulære tonometre"
Fristdato: 2014-04-22
2014/34/CZ
Tjekkiet
Generel foranstaltning, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, herunder
testmetoder til verifikation af de følgende specificerede instrumenter: "mekaniske og elektroniske okulære tonometre
med berøring"
Fristdato: 2014-04-22
2014/37/CZ
Tjekkiet
Generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, herunder testmetoder til
validering af de følgende specificerede måleinstrumenter: "Instrumenter til måling af mængden af vandgennemstrømning
- vandmålere, der er beregnet til anvendelse i bolig- og forretningsområder samt let industri"
Fristdato: 2014-04-22
2014/39/CZ
Tjekkiet
Generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, herunder testmetoder til
typegodkendelse og verifikation af de følgende specificerede måleinstrumenter: "alkometre"
Fristdato: 2014-04-22

2014/51/B
Belgien
Kongelig anordning om automatiske væskestandsmålere
Fristdato: 2014-04-28

Plantebeskyttelsesmidler
2014/48/F
Frankrig
Lovforslag om bedre rammer for anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler på det nationale område
Fristdato: 2014-04-24

Radio- og telekommunikation
2014/7/UK
Det Forenede Kongerige
IR 2027 — Det Forenede Kongeriges grænsefladekrav 2027 privatradio
Fristdato: 2014-04-07
2014/8/NL
Nederlandene
Udkast til bekendtgørelse om den nationale frekvensplan 2005 med hensyn til bl.a. 3,6-3,8 GHz.
Fristdato: 2014-04-07
2014/27/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 025 for radiobaserede trådløse mikrofonanlæg, inkl. in-ear
monitoring systemer.
Fristdato: 2014-04-22
2014/28/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 058 for satellitterminaler i stationære VSAT satellittjenester.
Fristdato: 2014-04-22
2014/29/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 072 for radioanlæg, der anvender ultrabredbåndsteknologi (UWB) til
applikationer i luftfartøjer.
Fristdato: 2014-04-22

Sikkerhed
2014/19/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen i Steiermark om sikkerhedskrav ved arrangementer (Steiermarks forskrift af 2014 om
sikkerhed ved arrangementer - VSVO)
Fristdato: 2014-04-11
2014/53/UK
Det Forenede Kongerige
Udkast til sikkerhedsforskrifter om acetylen (England og Wales og Skotland) af 2014
(den fulde titel på disse forskrifter ligger endnu ikke fast)
Fristdato: 2014-04-29

Skibsfartøjer
2014/9/DK
Danmark
Bekendtgørelse om meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
Fristdato: 2014-04-07

Software
2014/10/HU
Ungarn
Dekret fra ministeriet for offentlig administration og domstole om krav til software til datastyring, der anvendes af

offentlige organisationer
Fristdato: 2014-04-07

Spil og lotteri
2014/35/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om forskriften for eksterne væddemål i den selvstyrende region De Kanariske Øer
Fristdato: 2014-04-22

Tobaksvarer
2014/47/HR
Ungarn
Forskrift om markedsføring af tobaksfrø
Fristdato: 2014-04-24

Vandforsyning
2014/36/F
Frankrig
Dekret om vandkvalitetsstyring i kunstige badefaciliteter
Fristdato: 2014-04-22

Våben og ammunition
2014/22/PL
Polen
Forskrift fra ministeren for indre anliggender fra d. ...... om opbevaring, transport og registrering af våben og ammunition
Fristdato: 2014-04-15

