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Affaldshåndtering
2014/56/PL
Polen

Udkast til forskrift fra miljøministeren om gennemførelse af overvågningen af anlæg til behandling af affald fra minedrift
Fristdato: 2014-05-02
2014/75/HU
Ungarn
Udkast til regeringsdekret om affaldshåndteringsaktiviteter i forbindelse med elektrisk og elektronisk udstyr

Fristdato: 2014-05-14

Brandsikkerhed
2014/65/RO
Rumænien
Bekendtgørelse, der ændrer og supplerer metoden til godkendelse af personer, som udfører arbejde inden for brandsikkerhed,
der er godkendt ved ministeriet for administration og indre anliggenders bekendtgørelse nr. 87/2010

Fristdato: 2014-05-08
2014/72/HU
Ungarn
Udkast til dekret fra indenrigsministeriet om ændringen af bestemte ministerielle dekreter med relation til udstedelsen af
overensstemmelsescertifikater for brandsikring

Fristdato: 2014-05-13
2014/90/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret om: "Teknisk regel for brandforebyggelse ved projektering, opførelse og drift af metroer"

Fristdato: 2014-05-26

Brændstof
2014/57/UK
Det Forenede Kongerige

Forskrifter om råolie 2014 (konsolidering)
(Den endelige titel på disse forskrifter ligger endnu ikke fast).
Fristdato: 2014-05-06
2014/84/GR
Grækenland
Notifikation af det øverste kemiske råds beslutning 39/2014. Implementering af Europa-Parlamentets og Rådet direktiv
2012/33/EU af 21. november 2012 om ændring af Rådets direktiv 1999/32/EF for så vidt angår svovlindholdet i
skibsbrændstoffer i græsk lovgivning

Fristdato: 2014-05-19

Byggebestemmelser
2014/58/FIN
Finland
Regeringsforslag til parlamentet om kodeks for informationssamfundet og til lovene, der ændrer loven om arealudnyttelse og
byggeri, § 161, og straffeloven, kapitel 38, § 8 b

Fristdato: 2014-05-05
2014/59/PL
Polen

Udkast til forskrift til ændring af forskrift om tekniske krav, som jernbanebygninger og deres placering skal opfylde
Fristdato: 2014-05-05

2014/68/I
Italien

Ministerielt dekret om godkendelse af: "Tekniske standarder til design og konstruktion af vandafspærringer (diger og
dæmninger)"
Fristdato: 2014-05-12
2014/91/S
Sverige
Den svenske byggestyrelses (Boverkets) forskrifter (2011:6) om ændring af styrelsens byggeregler – forskrifter og generelle
anbefalinger

Fristdato: 2014-05-26
2014/95/UK
Det Forenede Kongerige

BD65/14 Udformningskriterier for kollisionsbeskyttelsesbomme
Fristdato: 2014-05-28
2014/96/S
Sverige

Den svenske byggestyrelses (Boverkets) forskrifter (2011:6) om ændring af styrelsens byggeregler – forskrifter og
generelle anbefalinger
Fristdato: 2014-05-28

Byggevarer
2014/77/I
Italien

Udkast til europæisk lov 2013a, artikel 3: "Ændring af del II af bilag IX til del 5 af lovdekret nr. 152 af 3. april 2006"
Produkter til fremstilling af skorstene
Fristdato: 2014-05-14

Dyresygdomme
2014/41/S
Sverige

Det svenske jordbrugsdirektorats beslutning om smitteerklæring som følge af amerikansk bipest og varroasyge hos bier
Fristdato: 2014-02-04

Dyrevelfærd
2014/83/NL
Nederlandene

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om dyreholdere i forbindelse med ophævelse af
brancheorganisationerne og afsætningsrådene og overtagelse af velfærdsreglerne for forældredyr til slagtekyllinger,
slagtekalkuner, kaniner og mink
Fristdato: 2014-05-19

Energiforbrug
2014/61/HR
Kroatien

Teknisk forskrift om rationel energianvendelse og varmeisolering i bygninger
Fristdato: 2014-05-05
2014/76/I
Italien

Provinsstyret beslutning nr. 2012 af 27. december 2013 - Retningslinjer om bygningers energimæssige ydeevne Ændring af egen beslutning nr. 362 af 4. marts 2013.
Fristdato: 2014-05-14

Euforiserende stoffer
2014/70/HU
Ungarn

Ændring af regeringsdekret nr. 66/2012 (IV. 2) om aktiviteter, som kan udføres i forbindelse med narkotiske stoffer,
psykotropiske stoffer og nye psykoaktive stoffer samt optagelse af sådanne stoffer i skemaer og ændring af sådanne
skemaer
Fristdato: 2014-02-20
2014/71/S
Sverige
Forskrift om ændring af forskriften (1992:1554) om kontrol af narkotika

Fristdato: 2014-02-24

Forurening
2014/60/S
Sverige

Transportstyrelsens forskrifter om tilbageføring af benzindampe på tankstationer
Fristdato: 2014-05-05

Fragt
2014/69/DK
Danmark
Bekendtgørelse om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STS-operationer)

Fristdato: 2014-05-12

Føde- og drikkevarer
2014/93/RO
Rumænien

Bekendtgørelse fra ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter, sundhedsministeren og præsidenten for den
nationale myndighed for forbrugerbeskyttelse om godkendelse af forskriften om egenskaber for, indhold og fremstilling af
blommemarmelade (magiun) til konsum
Fristdato: 2014-05-27

Fødevaresikkerhed
2014/94/RO
Rumænien

Bekendtgørelse om fastsættelse af krav, som erhvervsdrivende, der sælger bageriprodukter, skal overholde
Fristdato: 2014-05-27

Husholdningsapparater
2014/73/DK
Danmark
Lov om solarier

Fristdato: 2014-05-13

Jernbanesystemer og –materialer
2014/78/EE
Estland
REGLER FOR KONSTRUKTION, VEDLIGEHOLDELSE OG ANVENDELSE AF JERNBANEOVERSKÆRINGER

Fristdato: 2014-05-15

Kernekraft
2014/64/S
Sverige

Myndigheden for strålingssikkerheds forskrifter om beredskab på kernetekniske anlæg
Fristdato: 2014-05-07

Lovgivning og retssystemet
2014/86/B
Belgien
Kongelig bekendtgørelse om gennemførelse af lov om færdselspolitiet, koordineret den 16. marts 1968, med hensyn til
spytanalyse og blodprøve ved føring af motorkøretøj under indflydelse af bestemte psykotrope stoffer og godkendelse af
laboratorier.

Fristdato: 2014-05-20

Måleinstrumenter
2014/79/CZ
Tjekkiet

Udkast til tiltag af generel karakter, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, inkl.
testmetoder til verifikation af specificerede måleinstrumenter: "blændesensorer til måling af gennemstrømning af
bæremedium"
Fristdato: 2014-05-15

Nanopartikler
2014/85/B
Belgien

Kongelig anordning om markedsføring af stoffer fremstillet i nanopartikulær form
Fristdato: 2014-05-20

Produktsikkerhed
2014/80/F
Frankrig

DEKRET nr. [ ] om kister, uigennemtrængelige polstringer og vandtætte betræk for [ ]
Fristdato: 2014-05-15
2014/81/F
Frankrig

Bekendtgørelse om specifikationer for kister, vandtætte belægninger og poser
Fristdato: 2014-05-15

Radio- og telekommunikation
2014/62/DK
Danmark

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 071 for radiokædeanlæg.
Fristdato: 2014-05-05
2014/67/UK
Det Forenede Kongerige

IR 2070 – Det Forenede Kongeriges grænsefladekrav 2070 for mobilkommunikation om bord på luftfartøjer
Fristdato: 2014-05-12
2014/74/EE
Estland

Ændring af forskrift nr. 118 af 1. december 2009 fra ministeren for økonomi og kommunikation om "Tekniske krav til
radioudstyr, der anvendes på baggrund af en frekvenstilladelse“
Fristdato: 2014-05-14
2014/88/UK
Det Forenede Kongerige

Ændring af IR 2030 – UK-grænsefladekrav 2030 for apparater med kort rækkevidde med licensfritagelse
Fristdato: 2014-05-27

2014/89/LT
Lithauen

Udkast om ændring af direktøren for Republikken Litauens kommunikationstilsynsmyndigheds bekendtgørelse nr. 1V893 af 9. september 2010, der godkender listen over de radiofrekvenskanaler, som er fritaget fra individuel licensering
Fristdato: 2014-05-26

Spil og lotteri
2014/63/LT
Lithauen

Lovforslag om ændring af loven om hasardspil XIP-4393(2)
Fristdato: 2014-05-07
2014/66/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om forskrift for væddemål i den selvstyrende region Extremadura

Fristdato: 2014-05-08

Undervisning og uddannelse
2014/92/NL
Nederlandene

Forskrift fra statssekretæren for økonomiske anliggender om ændring af forskrift om eksamensbeviser på grønne
erhvervsuddannelser i forbindelse med indførelse af et modeleksamensbevis på grønne erhvervsuddannelser og
tilføjelse af en uddannelseskvalifikation
Fristdato: 2014-05-27

Vejarbejde
2014/82/UK
Det Forenede Kongerige
Håndbog til kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 1 Specifikation for vejarbejder, serie 1700- konstruktionsbeton Håndbog til
kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 2 Vejledende bemærkninger til specifikation for vejarbejder, serie NG 1700konstruktionsbeton Håndbog til kontraktdokumenter for vejarbejder, bind 2 Vejledende bemærkninger til specifikation for
vejarbejder, serie NG 0100, tabel NG 1/1 (betydelige ændringer med relation til specifikation for vejarbejder, serie 1700)

Fristdato: 2014-05-19
2014/87/EE
Estland

Ændring af "Standarder for projektering af veje"
Fristdato: 2014-05-21

