EU-notifikationer
Maj 2014
Affaldshåndtering
2014/222/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Private tilbagetagningsordninger)
Fristdato: 2014-08-14
2014/223/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2014 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (ændring)
Fristdato: 2014-08-14
Brandbare væsker og stoffer
2014/225/S
Sverige
Forskrifter fra myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab om cisterner og rørledninger til
brandfarlige væsker
Fristdato: 2014-08-18
Brandsikkerhed
2014/204/BG
Bulgarien
Forskrift til ændring og supplering af forskrift nr. Iz-1971 af 2009 om tekniske brandsikkerhedsforskrifter og standarder for byggeri
Fristdato: 2014-07-31
2014/213/HU
Ungarn
Udkast til dekret fra indenrigsministeriet om national politik for brandbeskyttelse
Fristdato: 2014-08-08
2014/251/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret om: "Godkendelse af teknisk regel om brandsikring for projektering, bygning og
drift af naturgasdepoter med en tæthed, som ikke overstiger 0,8, samt biogasdepoter med en tæthed, der
overstiger 0,8."
Fristdato: 2014-09-01
Brændstof
2014/245/D
Tyskland
Første forskrift til ændring af den tyske forskrift for beskaffenhed og mærkning af brændstoffers og
brændslers kvalitet
Fristdato: 2014-08-27
Byggebestemmelser
2014/220/A
Østrig
Udkast til lov om udfærdigelse af en ny lov om byggeteknik og en lov om løfteanlæg for Salzburg samt

ændring af loven om bebyggelsesgrundlag, loven om bygningsmyndigheder samt Salzburgs
brandmyndighedsreglement af 1973
Fristdato: 2014-08-14
2014/230/NL
Nederlandene
Bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet af 2012 vedrørende en skærpelse af koefficienten for
den energimæssige ydeevne, af kravene til termisk isolering og af de tilladte koncentrationer af asbestfibre
samt om en ændring af bekendtgørelse om huslejepriser for boliger
Fristdato: 2014-08-21
2014/234/PL
Polen
Udkast til lov om ændring af byggevareloven og byggeloven
Fristdato: 2014-08-22
Byggevarer
2014/249/HR
Kroatien
Forskrifter for tekniske krav til træbaserede paneler
Fristdato: 2014-08-29
Bygningskonstruktioner
2014/239/E
Spanien
UDKAST TIL KONGELIGT DEKRET OM ÆNDRING AF KONGELIGT DEKRET NR. 224/2008 AF 15.
FEBRUAR OM GENERELLE FORSKRIFTER FOR SYNSHALLERS INSTALLATION OG FUNKTION.
Fristdato: 2014-08-25
Elektroteknik generelt
2014/207/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for videnskab, forskning og erhverv, der ændrer elektroteknikforskriften af
2002
Fristdato: 2014-08-04
Energiforbrug
2014/206/DK
Danmark
Bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.
Fristdato: 2014-08-04
2014/215/CY
Cypern
Dekret af 2013 om forskrifter for bygningers energimæssige ydeevne (kriterier, som kontrolorganer af
kedelbaserede varmesystemer skal overholde)
Fristdato: 2014-08-11
2014/238/CY
Cypern
Dekret af 2013 om forskrifter for bygningers energimæssige ydeevne (inspektionsprocedure for
kedelbaserede varmesystemer med nominal udgangseffekt på 20 kW til 100 kW)

Fristdato: 2014-08-25
Euforiserende stoffer
2014/216/EE
Estland
Udkast til forskrift om ændring af forskrift nr. 73 fra socialministeren af 18. maj 2005 benævnt “Betingelser og
procedurer for håndtering af narkotiske og psykotrope stoffer til medicinsk anvendelse og forskning,
betingelser og procedurer for registrering og rapportering inden for dette område og lister over narkotiske og
psykotrope stoffer”
Fristdato: 2014-05-21
Farmaceutiske produkter
2014/209/F
Frankrig
Dekret om angivelse af medicinsk nytteværdi (SMR) på farmaceutiske specialiteters yderpakning og
indlægsseddel
Fristdato: 2014-08-06
Forurening
2014/246/S
Sverige
Forskrift om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2010:96) vedrørende
foranstaltninger mod forurening fra skibe
Fristdato: 2014-08-28
Føde- og drikkevarer
2014/208/FIN
Finland
Dekret fra ministeriet for land- og skovbrug om oplysning omkring fødevaredetaljer
Fristdato: 2014-08-04
2014/231/FIN
Finland
Dekret fra ministeriet for landbrug og skovbrug om mærkning af visse fødevarer som havende et højt indhold
af salt
Fristdato: 2014-08-21
Genteknologi
2014/250/I
Italien
Udkast til regionallov: "Nye bestemmelser om genmodificerede organismer i Valle d'Aosta-området.
Ophævelse af regionallov nr. 29 af 18. november 2005 (Bestemmelser om sameksistens mellem transgene,
konventionelle og økologiske afgrøder)."
Fristdato: 2014-09-01
Kulturarv
2014/217/PL
Polen
Forskrift fra ministeren for kultur og national kulturarv om beskyttelse af museumssamlinger mod brand,
tyveri og andre situationer, der skaber fare for ødelæggelse eller tab af samlinger
Fristdato: 2014-08-11

Land- og husdyrbrug
2014/211/NL
Nederlandene
Ændring af forskrift om identifikation og registrering af dyr og af forskrift om administrative bøder GWWD i
forbindelse med fastsættelse af betingelser for manuel mærkning af svin.
Fristdato: 2014-08-08
2014/212/NL
Nederlandene
Forskrift fra ministeren for økonomiske anliggender af ..., nr. WJZ/..., om ændring af forskrift om animalske
produkter i forbindelse med tilføjelse af alternative parametre for kompostering og termofil forgæring af
animalske biprodukter
Fristdato: 2014-08-08
2014/214/S
Sverige
Forskrifter om ændring af Sveriges jordbrugsdirektorats forskrifter (SJVFS 2007:13) om mærkning og
registrering af svin
Fristdato: 2014-08-11
2014/224/NL
Nederlandene
Forskrift fra ministeren for økonomiske anliggender af ..., nr. WJZ/... om indsamling af hingstesæd (forskrifter
af 2015 om hingstesæd)
Fristdato: 2014-08-18
Luftfartøjer og luftfartsudstyr
2014/219/S
Sverige
Den svenske transportstyrelses forskrifter om ændring af den svenske luftfartsstyrelses forskrifter (LFS
2007:26) om kollisionsadvarselssystemer og transpondere om bord på fly
Fristdato: 2014-08-13
2014/235/A
Østrig
LUFTDYGTIGHEDS- og DRIFTSDYGTIGHEDSANVISNING nr. LBTH-MF01
Krav til tildelingen af driftsbevillinger til modelfly med en flyvægt på over 25 kg indtil 150 kg i henhold til § 24,
litra h, i den østrigske luftfartslov (LFG)
Fristdato: 2014-08-25
Måleinstrumenter
2014/248/A
Østrig
Udkast til forskrift, med hvilken kalibreringsforskrifterne for instrumenter til hastighedsmåling udstedes
Fristdato: 2014-08-29
Prøveudtagning
2014/233/GR
Grækenland
Notifikation om udkast til afgørelse fra det øverste kemiske råd vedrørende "Procedurer for prøveudtagning,

prøvning og udtalelse om, hvorvidt prøver for flydende brændsler er 'i orden' eller ej"
Fristdato: 2014-08-22
Radio- og telekommunikation
2014/218/P
Portugal
ITED – Forskrifter og tekniske specifikationer for infrastrukturen for telekommunikation i bygninger – tredje
udgave
Fristdato: 2014-08-13
2014/221/NL
Nederlandene
Forskrift fra økonomiministeren af ..., nr. WJZ ..., om dispensation for ammunitionsrydningstjenestens
(EODD) afvigende anvendelse af frekvensrummet (forskrift om dispensation fra EODD's afvigende
anvendelse af frekvensrummet)
Fristdato: 2014-08-14
2014/240/E
Spanien
Udkast til resolution fra Statssekretariatet for Telekommunikation og Informationssamfundet om
offentliggørelse af tekniske krav for radiogrænsefladen IR-231 for radiokæder i faste tjenester i
frekvensbåndene 32,3-33,4 GHz.
Fristdato: 2014-08-25
2014/241/E
Spanien
Udkast til resolution fra Statssekretariatet for telekommunikation og informationssamfundet om de tekniske
krav for IR-232-radiogrænsefladen til radioudstyr med kort rækkevidde og lav effekt, der anvendes som
medicinske implantater i frekvensbåndet 2483,5-2500 MHz.
Fristdato: 2014-08-25
Skatter og afgifter
2014/229/DK
Danmark
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af
stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love (Afgiftsnedsættelse for elektricitet fra land til visse
erhvervsskibe i havne, mulighed for kraft-varme-værker for at opgøre afgifter på timebasis, ændring af
afgiftsregler for biogas m.v. af hensyn til energibeskatningsdirektivet, forsøgsordning med udvidet benyttelse
af afgiftsfri institutionsbusser m.v. i frikommuner og forlængelse af forhøjet befordringsfradrag for pendlere i
yderkommuner) (Lovforslag L 171)
Fristdato: 2014-08-21
Spil og lotteri
2014/243/E
Spanien
UDKAST TIL DEKRET OM GODKENDELSE AF FORSKRIFT FOR VÆDDEMÅL I DEN SELVSTYRENDE
REGION CASTILLA Y LEÓN OG ÆNDRING AF DEKRET NR. 44/2001 AF 22. FEBRUAR OM KATALOGET
FOR SPIL OG VÆDDEMÅL I CASTILLA Y LEÓN.
Fristdato: 2014-08-25

2014/247/UK
Det Forenede Kongerige
Spilkommissionens licensvilkår og adfærdskodekser
Fristdato: 2014-08-29
Sundhedsydelser
2014/210/F
Frankrig
Bekendtgørelse om piktogrammet omhandlet i artikel R.5121-138, punkt 19°, i lov om folkesundhed
Fristdato: 2014-08-06
Tobaksvarer
2014/226/LV
Letland
Lovudkast om ændringer af loven om restriktioner vedrørende salg, markedsføring og anvendelse af
tobaksprodukter
Fristdato: 2014-08-18
Vejarbejde
2014/236/EE
Estland
Krav til vejbygningsmaterialer og proceduren for kontrol af overholdelsen heraf
Fristdato: 2014-08-25
Våben og ammunition
2014/252/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra Den Slovakiske Republiks regering om ændring af forskrift nr. 397/1999 fra Den
Slovakiske Republiks regering, der fastsætter detaljer om tekniske krav og procedurer for
overensstemmelsesvurderingen af skydevåben og ammunition, som ændret
Fristdato: 2014-09-01

