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Affaldshåndtering
2014/199/B
Belgien
Udkast til dekret fra den flamske regering om ændring af dekret fra den flamske regering af 6. februar 1991
om de flamske miljøtilladelser, dekret fra den flamske regering af 1. juni 1995 om generelle og
branchespecifikke hygiejnebestemmelser, dekret fra den flamske regering af 12. december 2008 om
implementering af afsnit XVI af kongeligt dekret af 5. april 1995 om generelle miljøpolitiske bestemmelser
samt dekret fra den flamske regering af 17. februar 2012 om godkendelse af den flamske forskrift om
materialekredsløb og affald (bæredygtig håndtering)
Fristdato: 2014-07-28
Byggebestemmelser
2014/162/D
Tyskland
Forlæg til bekendtgørelse om opførelse og drift af forsamlingssteder (forlæg til bekendtgørelse om
forsamlingssteder - MVStättVO), udgave juni 2005, senest ændret ved beslutningen fra fagudvalget for tilsyn
med bygge- og anlægsarbejder af februar 2014
Fristdato: 2014-07-03
2014/163/D
Tyskland
Forlæg til bekendtgørelse om opførelse og drift af slagssteder (forlæg til bekendtgørelse om salgssteder –
MVKVO) udgave september 1995, senest ændret ved fagudvalget for byggetekniks beslutning af februar
2014
Fristdato: 2014-07-03
2014/172/D
Tyskland
Retningslinje – beregningsprincipper for højvandsmure, anlæg til sikring mod oversvømmelse samt
havneanlæg i forbindelse med tidevandsindløbet til Elben i den frie hansestad Hamborg, april 2013
Fristdato: 2014-07-08
2014/194/D
Tyskland
Mønsterliste i de tekniske byggeforskrifter, ændringer, marts 2014
Fristdato: 2014-07-25
2014/195/D
Tyskland
Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer, marts 2014
Fristdato: 2014-07-25
Byggevarer
2014/167/D
Tyskland
Ændringer i standardliste A over byggevarer, del 1, udgave 2014/2
Fristdato: 2014-07-04

2014/190/F
Frankrig
Bekendtgørelse om miljøanmeldelse af elektrisk, elektronisk og luftkonditioneringsteknisk udstyr bestemt til
anvendelse i bygningsværker
Fristdato: 2014-07-23
Dyrehandel
2014/165/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for økonomiske anliggender af ..., nr. WJZ/..., om ændring af forskrift om handel
med levede dyr og levende produkter i forbindelse med indførslen af bisperma og –ægceller.
Fristdato: 2014-07-04
Elektroniske apparater
2014/193/RO
Rumænien
Udkast til lov, der ændrer og supplerer regeringens hasteanordning nr. 28/1999 om økonomiske operatørers
forpligtelse om at anvende elektroniske, skattemæssige kasseapparater
Fristdato: 2014-07-25
Elektroniske tjenester og domæner
2014/161/NL
Nederlandene
Forskrift fra økonomiministeren af ... nr. WJZ/14033160 til ændring af finansiel forskrift af 2014 om
handelsregistre med hensyn til konsultation af bestemte data i handelsregisteret via en internetapplikation
Fristdato: 2014-04-03
Emballage
2014/168/E
Spanien
RAMMEAFTALE MELLEM DEN SELVSTYRENDE REGION BASKERLANDET OG DET SYSTEM, DER
MARKEDSFØRES AF VIRKSOMHEDEN ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.: SELEKTIV INDSAMLING AF
LET EMBALLAGE I LOKALE FORRETNINGER
Fristdato: 2014-07-07
Energiudnyttelse
2014/171/CY
Cypern
Dekret om forskrifter for bygningers energimæssige ydeevne (pensum til inspektøreksaminationerne for
varmesystemer) af 2013.
Fristdato: 2014-07-08
Farmaceutiske produkter
2014/156/D
Tyskland
Homøopatisk farmakopé (HAB) af 2014
Fristdato: 2014-07-01
Foderstoffer
2014/191/FIN
Finland

Forslag til et dekret om ændring af dekretet fra ministeriet for land- og skovbrug om udførelsen af aktiviteter
inden for dyrefodersektoren (548/2012) og om ophævelse af dekret fra ministeriet for land- og skovbrug om
tilsætningsstoffer i foder (43/05)
Fristdato: 2014-07-23
Fyrværkeri og pyrotekniske artikler
2014/114/NL
Nederlandene
Ændring af fyrværkeribekendtgørelsen med hensyn til en forlængelse af en overgangsfrist og enkelte andre
ændringer med bemærkninger.
Fristdato: 2014-04-01
Føde- og drikkevarer
2014/164/MT
Malta
Regler for produktion og salg af mejeriprodukter og traditionelle mejeriprodukter af 2014
Fristdato: 2014-07-03
2014/183/LT
Litauen
Republikken Litauens landbrugsministers udkast til dekret om godkendelse af den tekniske forskrift for
kødprodukter
Fristdato: 2014-07-22
2014/176/NL
Nederlandene
Varelovsforskrift om allergenoplysninger på ikkefærdigpakkede levnedsmidler
Fristdato: 2014-07-10
2014/203/DK
Danmark
Udkast til bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer.
Fristdato: 2014-07-29
Gas
2014/181/A
Østrig
Forskrift fra delstatsregeringen udstedt den XX. XX. 20XX, med hvilken nærmere bestemmelser om bygge-,
sikkerheds- og brandbeskyttelsestekniske krav til planlægning, opsætning, drift og kontrol af anlæg til
naturgas og flydende gas udstedes (Tyrols gassikkerhedsforskrift af 2014 - TGSV 2014)
Fristdato: 2014-07-14
2014/202/LV
Letland
Procedure for overførsel, overvågning og inspektion af gasflasker
Fristdato: 2014-07-29
Gebyrer
2014/177/NL
Nederlandene
Forskrift fra økonomiministeren af ..., nr. WJZ/..., om fastsættelse af gebyrer for benyttelse af registeret til

blokering af uønskede opkald (forskrift om gebyrer for benyttelse af registeret til blokering af uønskede
opkald af 2014)
Fristdato: 2014-07-10
Gødningsstoffer
2014/155/I
Italien
Ministerielt dekret om ændring af bilagene til lovgivningsdekret nr. 75 af 29. april 2010: "Omlægning og
revision af reglerne om gødningsstoffer i henhold til artikel 13 i lov nr. 88 af 7. juli 2009"
Fristdato: 2014-07-01
Kosttilskud
2014/175/LT
Litauen
Bekendtgørelse fra Republikken Litauens sundhedsminister til ændring af bekendtgørelse fra Republikken
Litauens sundhedsminister nr. V-432 af 13. maj 2010 om godkendelse af den litauiske hygiejnestandard HN
17:2010 – kosttilskud
Fristdato: 2014-07-10
Køretøjer
2014/166/NL
Nederlandene
Ændring af køretøjsforskriften og forskriften om tilpasning af køretøjer i forbindelse med en ændring af et
teknisk krav til alkolåse
Fristdato: 2014-07-04
2014/201/EE
Estland
Tilskud til elbiler
Fristdato: 2014-04-29
Landbrug
2014/196/NL
Nederlandene
Ændring VIII til forskrift fra afsætningsrådet for agerbrug om kartoffeldyrkning 2008
Fristdato: 2014-07-25
2014/197/NL
Nederlandene
Ændring VII til forskrift fra afsætningsrådet for agerbrug om kartoffelbrok af 2008
Fristdato: 2014-07-25
Markedsføring
2014/182/PL
Polen
Lovudkast til ændring af lov om fri økonomisk aktivitet
Fristdato: 2014-07-18
Militær
2014/180/HU
Ungarn

Udkast til dekret fra økonomiministeriet om ændring af udkast til dekret nr. 32/2007 (III. 19) fra ministeriet for
økonomi og transport (GKM) om registrering af militært udstyr og militære tjenester
Fristdato: 2014-07-11
Måleinstrumenter
2014/178/D
Tyskland
Udkast til en forskrift om markedsføring og tilrådighedsstillelse af måleinstrumenter på markedet samt om
deres anvendelse og kalibrering (forskrift om måling og kalibrering)
Fristdato: 2014-07-10
2014/184/EE
Estland
Ændring af ministeren for økonomiske anliggender og kommunikations forskrift nr. 104 af 12. december
2006 "Liste over måleinstrumenter underlagt obligatorisk metrologisk inspektion, vigtige og særlige krav til
måleinstrumenter, herunder nøjagtighedskrav og gyldighedsperioder for verifikation af måling"
Fristdato: 2014-07-22
2014/200/DK
Danmark
Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af køleenergi i
fjernkøleanlæg.
Fristdato: 2014-07-28
Planter
2014/192/NL
Nederlandene
Udkast til bekendtgørelse om ændring af varelovsbekendtgørelse om bambusdracæna i forbindelse med en
ændring af definitionen af bambusdracæna og en udvidelse af nærværende bekendtgørelses rækkevidde til
også at gælde indførsel fra EU-lande.
Fristdato: 2014-07-24
Skibsfartøjer
2014/170/DK
Danmark
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning
og udstyr m.v.
Fristdato: 2014-07-07
Spil og lotteri
2014/198/CZ
Tjekkiet
Udkast til lov om ændring af lov nr. 202/1990 om lotterispil og andre tilsvarende spil, som ændret.
Fristdato: 2014-07-25
Tekniske betingelser
2014/158/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser fra forsyningsnetoperatøren CA Trade s.r.o., Košice
Fristdato: 2014-07-02

2014/159/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser xx/2014 - INSPEKTION, VEDLIGEHOLDELSE OG REPARATION AF VEJE.
TUNNELER - TEKNISK UDSTYR
Fristdato: 2014-07-02
2014/160/SK
Slovakiet
Tekniske specifikationer fra den lokale forsyningssystemoperatør ENERGO DISTRIBÚCIA s.r.o. i Košice
Fristdato: 2014-07-02
Trafik, kontrolsystemer
2014/185/B
Belgien
Ministeriel bekendtgørelse af 14. maj 2002 om ændring af ministeriel bekendtgørelse af 1. december 1975
om fastsættelse af kendetegnene for foreskrevne parkeringsskiver, vejskiltning og nummerplader i henhold
til færdselslovens almindelige bestemmelser.
Fristdato: 2014-07-23
Transport
2014/179/PL
Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for infrastruktur og udvikling, der ændrer transportministerens forskrift om de
tekniske forhold for teknisk tilsyn, der skal opfyldes af udstyr til at fylde og tømme transporttanke
Fristdato: 2014-07-10
Varme- og køleanlæg
2014/174/UK
Forenede Kongerige
Forskrift af 2014 om incitament til produktion af vedvarende varme (ændring)
Fristdato: 2014-04-09
Vejarbejde
2014/157/FIN
Finland
Retningslinjer fra det finske transportagentur: vedligeholdelse af grusveje
Fristdato: 2014-07-01
2014/169/E
Spanien
Forslag til bekendtgørelse til ajourføring af visse paragraffer i specifikationen for de generelle tekniske
bestemmelser for anlæg af veje og broer (PG-3) vedrørende grundmaterialer, underlag og vejbelægning
samt afmærkning, skiltning og vej- og broautoværn.
Fristdato: 2014-07-07
2014/173/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 2. marts 2009 om ydelseskrav til og regler for
idriftsættelse af anordninger til fartsænkning på veje underlagt obligatorisk CE-mærkning
Fristdato: 2014-07-08

