EU Notifikationer
Marts 2014
Affaldsprodukter
2014/144/F
Frankrig
Bekendtgørelse om kriterierne for, at neddelt emballagetræ ophører med at være affald og kan anvendes
som biomassebrændsel i fyringsanlæg
Fristdato: 2014-06-27
Allergifremkaldende stoffer og produkter
2014/120/GR
Grækenland
Notifikation om udkast til fælles ministeriel beslutning om vedtagelse af nationale
gennemførelsesforanstaltninger til artikel 44 i forordning (EU) nr. 1169/2011, der omhandler angivelse af
allergener på ikke-færdigpakkede fødevarer
Fristdato: 2014-06-16
2014/154/B
Belgien
Kongelig anordning om fastsættelse af bestemmelser for deklaration af en række stoffer eller produkter, som
forårsager allergier eller intolerans, for så vidt angår ikkefærdigpakkkede fødevarer
Fristdato: 2014-06-30
Apoteker
2014/125/IRL
Irland
Regulering af forskrifter om apoteksvirksomhed (ændring) af 2014
Fristdato: 2014-06-19
Brandbestemmelser
2014/97/D
Tyskland
Standardretningslinje for bygningsbrandsikring i industribyggeri (standardretningslinje inden for
industribyggeri - MIndBauRL) - udkast pr. februar 2014
Fristdato: 2014-06-02
2014/117/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret om: "Ajourføring af teknisk regel om brandsikring ved projektering, opførelse og
drift af offentlige og private sundhedsfaciliteter i henhold til indenrigsministeriets dekret af 18. september
2002"
Fristdato: 2014-06-12
Byggebestemmelser
2014/104/UK
Det Forenede Kongerige
Ændringer af del L (brændstof- og strømbesparelse) i bygningsreglementet for Wales
Fristdato: 2014-06-06
2014/108/A
Østrig

Forskrift af …………….. fra delstatsregeringen i Burgenland, som ændrer Burgenlands forskrift af 2005 om
støtte til boligbyggeri - Bgld. WFVO 2005 (forskrift af 2014 til ændring af Burgenlands forskrift om støtte til
boligbyggeri)
Fristdato: 2014-06-10

2014/149/CY
Cypern
Dekret af 2013 om forskrifter for bygningers energimæssige ydeevne (tilpasning og inspektion af
kedelbaserede varmesystemer med en nominel udgangseffekt på over 20 kW)
Fristdato: 2014-06-30
Byggevarer
2014/129/A
Østrig
Udkast til en lov om byggevarers anvendelighed samt markedsføring af samme (lov om byggevarer for
Salzburg - BauProdG)
Fristdato: 2014-06-23
Certificering
2014/138/SK
Slovakiet
Dekret fra den nationale sikkerhedsmyndighed til ændring og supplering af dekret fra den nationale
sikkerhedsmyndighed nr. 131/2009 om format, indhold og administration af certifikater og kvalificerede
certifikater og om format, periodicitet og metoder til oprettelse af et indeks over annullerede kvalificerede
certifikater (om certifikater og kvalificerede certifikater), som ændret ved dekret nr. 323/2012
Fristdato: 2014-06-25
2014/139/SK
Slovakiet
Dekret fra det nationale sikkerhedsagentur til ændring og supplering af dekret fra det nationale
sikkerhedsagentur nr. 132/2009 om bestemmelser for udbydelse af akkrediterede certificeringstjenester og
krav til en audit, audittens omfang og auditørernes kvalifikationer
Fristdato: 2014-06-25
2014/140/SK
Slovakiet
Dekret fra det nationale sikkerhedsagentur til ændring og supplering af dekret fra det nationale
sikkerhedsagentur nr. 133/2009 om indholdet og omfanget af driftsdokumentation, der føres af
certificeringsmyndigheden, og om sikkerhedsbestemmelser og bestemmelser for udførelsen af
certificeringsaktiviteter
Fristdato: 2014-06-25
2014/153/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til regelsæt for skibscertificering vedrørende "Teknisk og driftsmæssig kompatibilitet
med LNG-terminalen på Revithoussa"
Fristdato: 2014-06-30

Digitale tjenester
2014/145/SK
Slovakiet
Dekret fra det nationale sikkerhedsagentur til ændring og supplering af dekret fra det nationale
sikkerhedsagentur nr. 134/2009, der fastlægger detaljer om krav til sikkert udstyr til oprettelse af tidsstempler
og krav til produkter for digitale signaturer (på produkter med digital signatur)
Fristdato: 2014-06-27
2014/146/SK
Slovakiet
Dekret fra den nationale sikkerhedsmyndighed, der supplerer og ændrer dekret fra den nationale
sikkerhedsmyndighed nr. 135/2009 om formatet og metoden til at oprette en certificeret digital signatur,
metoden til offentliggørelse af den nationale sikkerhedsmyndigheds offentlige nøgle,
gyldighedsbetingelserne for en certificeret digital signatur, verificeringsproceduren og
verificeringsbetingelserne for en certificeret digital signatur, formatet og metoden til oprettelse af
tidsstempling, kildekrav til tidsdata og krav til føring af tidsstempeldokumentation (om oprettelse og
verifikation af en digital signatur og tidsstempel), som ændret ved dekret nr. 32/2010
Fristdato: 2014-06-27
Dyrevelfærd
2014/126/HU
Ungarn
Udkast til ændring af dekret fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter nr. 32/1999 (III. 31) FVM
om regler for dyrebeskyttelse ved landbrugsmæssigt husdyrhold
Fristdato: 2014-06-19
2014/136/UK
Det Forenede Kongerige
Lovpligtig mikrochipmærkning af hunde
Fristdato: 2014-06-25
2014/99/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift om anbringelse af mikrochips på hunde (England) af 2014
Fristdato: 2014-06-04
2014/137/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for økonomi af ... nr. ... til ændring af forskrift om dyreholdere indeholdende en
nærmere udarbejdelse af regler med hensyn til erhvervsmæssige aktiviteter med kæledyr.
Fristdato: 2014-06-25
Elektriske apparater
2014/151/F
Frankrig
Bekendtgørelse om sporbarheden af solbruningsapparater og om fastsættelse af vilkårene for kontrol af
disse apparater og akkrediteringsbetingelserne for de organer, som er ansvarlige for kontrollen
Fristdato: 2014-06-30

2014/152/F
Frankrig
Bekendtgørelse om oplysninger og advarsler til ejere og brugere af solbruningsapparater
Fristdato: 2014-06-30
Elektriske installationer
2014/98/SI
Slovenien
Regler vedrørende tekniske betingelser for anlæggelse af stærkstrømsluftledninger på over 1 kV op til 400
kV vekselstrøm
Fristdato: 2014-06-02
Emballage
2014/119/D
Tyskland
Syvende forskrift til ændring af emballageforskriften
Fristdato: 2014-06-12
Føde- og drikkevarer
2014/100/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrifter om kødprodukter (England) af 2014.
Forskrifter om kødprodukter (Skotland) af 2014.
Forskrifter om kødprodukter (Wales) af 2014.
Forskrifter om kødprodukter (Nordirland) af 2014.
Fristdato: 2014-06-05
2014/109/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, der er indgået inden for rammerne af
branchesammenslutningen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende størrelsessortering
af abrikoser – sæsonerne 2014 til 2016
Fristdato: 2014-06-10
2014/110/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, der er indgået inden for rammerne af
brancheorganisationen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende spisedruers modenhed sæson 2014
Fristdato: 2014-06-10
2014/111/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af
branchesammenslutningen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende pakning af blommer
– sæsonerne 2014 til 2016
Fristdato: 2014-06-10
2014/112/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 - sæsonerne 2014 og 2015
Fristdato: 2014-06-10
2014/113/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af
branchesammenslutningen for friske frugter og grøntsager (INTERFEL), og vedrørende pakning og
størrelsessortering af meloner fra Charente - sæson 2014
Fristdato: 2014-06-10
Gas
2014/115/NL
Nederlandene
Forskrift om gaskvalitet
Fristdato: 2014-06-11
Gødning
2014/132/P
Portugal
Udkast til dekret om gødninger
Fristdato: 2014-06-23
2014/134/CZ
Tjekkiet
Udkast til forskrift om ændring af landbrugsministeriet dekret nr. 474/2000, der fastsætter krav til gødninger,
som ændret, og dekret nr. 377/2013 vedrørende opbevaring og anvendelsesmetode af gødning
Fristdato: 2014-06-23
Hygiejne
2014/103/FIN
Finland
Forslag til ændring af dekret fra ministeriet for land- og skovbrug om fødevarehygiejne (1369/2011)
Fristdato: 2014-06-06
Planteavl
2014/106/E
Spanien
Udkast til kongeligt dekret om ændring af kongeligt dekret nr. 929/1995 af 9. juni, som vedtager det tekniske
reglement om kontrol og certificering af planteskolefrugtplanter.
Fristdato: 2014-06-10
Produktsikkerhed
2014/116/D
Tyskland
Standardforskrift for producenter og brugere (MHAVO), udgave fra september 2008 ændret af beslutning fra
september 2013
Fristdato: 2014-06-11

Radio- og teleterminaludstyr
2014/141/B
Belgien
Radiogrænseflade E27-02 (V1.1) for radiokommunikationsapparater til digitale radioforbindelser i
frekvensbåndet 63-64 GHz.
Fristdato: 2014-06-26
Rørledninger
2014/102/NL
Nederlandene
Forskrift om ændring af forskrift om ekstern sikkerhed af rørledninger, i kraft af hvilken bekendtgørelse om
ekstern sikkerhed af rørledninger nu også finder anvendelse på rørledninger til transport af andre kemiske
stoffer end naturgas og mineralolieprodukter.
Fristdato: 2014-06-06
Spil og lotteri
2014/101/NL
Nederlandene
Forslag til lov om ændring af lov om hasardspil, lov om beskatning af hasardspil og nogle andre love i
forbindelse med organisering af hasardspil på afstand
Fristdato: 2014-06-06
2014/105/HR
Kroatien
Lov om spil, præmiespil og underholdningsspil
Fristdato: 2014-06-06
2014/107/A
Østrig
Lov af .......... om opstillingen og driften af spillemaskiner og spiludstyr (Steiermarks lov af 2014 om
spillemaskiner og spiludstyr - StGSG)
Fristdato: 2014-06-10
2014/123/E
Spanien
Udkast til ministeriel anordning om godkendelse af grundlæggende lovgivning om krydsvæddemål
Fristdato: 2014-06-19
2014/124/E
Spanien
Udkast til ministeriel bekendtgørelse om godkendelse af grundlæggende forskrift om spil på spilleautomater
Fristdato: 2014-06-19
2014/130/A
Østrig
Udkast til forskrift fra forbundsfinansministeren, hvorved forskriften for hasardspil på spilleautomater ændres
Fristdato: 2014-06-23

Standardisering
2014/143/F
Frankrig
Anordning om ændring af anordning af 5. september 2003 om obligatorisk gennemførelse af standarder
Fristdato: 2014-06-26
Trafiksikkerhed
2014/142/LT
Litauen
Lovforslag fra Republikken Litauen om ændring og supplering af artikel 5 og artikel 34 i loven om
alkoholkontrol
Fristdato: 2014-06-26
Trykbærende udstyr
2014/122/HU
Ungarn
Ministerielt dekret om de tekniske sikkerhedskrav i forbindelse med driften af transportabelt trykbærende
udstyr samt sikkerhedsbestemmelser til gasflasker
Fristdato: 2014-06-18
Vandforsyning
2014/135/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2014 om vandforsyning (vandfittings) (Skotland)
Fristdato: 2014-06-25
Varme- og køleanlæg
2014/133/A
Østrig
Udkast til forskrift udstedt af Salzburgs delstatsregering, hvorved forordningen om varmeanlæg 2010 ændres
Fristdato: 2014-06-23
Vejarbejde
2014/118/RO
Rumænien
Standard vedrørende anvendelsen af geosyntetiske materialer til at forstærke vejbelægninger med asfaltlag
- kode AND 592
Fristdato: 2014-06-12

