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Juni 2014
Affaldsprodukter
2014/256/UK
Det Forenede Kongerige

Kvalitetsprotokol: Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og anvendelse af
gummimateriale udvundet af dæk.
Fristdato: 2014-09-04
2014/258/UK
Det Forenede Kongerige

Forskrift af 2014 om producentens ansvarsforpligtelser (emballageaffald) (ændring) (Nordirland)
Fristdato: 2014-09-04

Alkohol
2014/267/LT
Litauen

Teknisk forskrift for beskrivelse, produktion og kommerciel præsentation af alkoholiske cocktails
Fristdato: 2014-09-10

Animalske produkter
2014/296/NL
Nederlandene

Forskrift fra økonomiministeren og indenrigsministeren af [dato], nr. WJZ/14074918, om ændring af forskrift om
animalske produkter i forbindelse med angivelse af særlige produktionssystemer for slagtefjerkræ
Fristdato: 2014-09-25

Arbejdsmiljø
2014/293/S
Sverige

Arbejdsmiljøstyrelsens forskrifter om kvarts – stenstøv i arbejdsmiljøet
Fristdato: 2014-09-24

Biologiske produkter
2014/275/B
Belgien

Kongelig anordning om rammer for fastsættelse af krav om biologisk nedbrydelighed og opløselighed af produkter
bestemt til udledning i rørsystemerne
Fristdato: 2014-09-18

Brandbestemmelser
2014/292/F
Frankrig

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 21. juli 1994 om klassificering og erklæring om godkendelse af
elektriske ledere og kabler med hensyn til brand og godkendelse af forsøgslaboratorier og om fastsættelse af
overgangsbestemmelser for anvendelse af de europæiske klasser for reaktion ved brand
Fristdato: 2014-09-24

Brændstof
2014/301/GR
Grækenland

Notifikation om beslutning nr. 117/2014 fra det øverste kemiske råd om harmonisering af græsk lovgivning vedrørende
brændstofkvalitet med direktiv 2014/77/EU.
Fristdato: 2014-09-29

Byggebestemmelser
2014/274/B

Belgien

STS-P 71-3 "Lufttæthed i bygninger - lufttæthedstest"
Fristdato: 2014-09-17
2014/304/E

Spanien
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bilaget til bekendtgørelsen af 28. juli 1980 om vedtagelse af de supplerende
tekniske standarder og instruktioner til typegodkendelse af solpaneler
Fristdato: 2014-09-29
2014/305/CY
Cypern

Dekret af 2013 om forskrifter for bygningers energimæssige ydeevne (inspektionsprocedure for kedelbaserede
varmesystemer med en nominel udgangseffekt på over 100 kW)
Fristdato: 2014-06-28

Byggevarer
2014/278/BG
Bulgarien

Dekret om betingelserne og proceduren for indføring af byggevarer i byggearbejder i Republikken Bulgarien
En model til erklæring af karakteristikaene for en byggevare (bilag nr. 1 til artikel 4, stk. 1, pkt. 2, i dekretet)
Procedure for udstedelse af tilladelser til at vurdere byggevarer og overvåge deres aktivitet og
prøveudtagningsdokumenter fra 1 til 9 (bilag nr. 2 til artikel 14, stk. 2, i dekretet)
Modeltilladelser til at vurdere byggevarer (bilag nr. 3 til artikel 15, stk. 3, i dekretet)
Fristdato: 2014-09-18

Elektroniske tjenester og domæner
2014/295/I
Italien

Udkast til ministerpræsidentens dekret om "Fastlæggelse af kendetegn for det offentlige system til forvaltning af borgeres
og virksomheders digitale identitet (OSID) og af tidsfrister og modaliteter for anvendelse af OSID-systemet fra offentlige
administrationers og virksomheders side".
Fristdato: 2014-09-24

Emballage
2014/299/EE
Estland

Ændring af forskrift nr. 24 af 15. april 2005, "Pantemballagesymboler", fra miljøministeren
Fristdato: 2014-09-29

Euforiserende stoffer
2014/270/FIN

Finland
Regeringsdekret til ændring af regeringsdekretet om stoffer, præparater og planter, der skal anses for at være narkotika,
bilag IV
Fristdato: 2014-07-02
2014/271/FIN

Finland
Regeringsdekret til ændring af regeringsdekretet om stoffer, præparater og planter, der skal anses for at være narkotika,
bilag IV
Fristdato: 2014-07-02
2014/272/FIN

Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, præparater og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV
Fristdato: 2014-07-02
2014/273/FIN

Finland

Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, præparater og planter, der anses for at være narkotika, bilag
IV
Fristdato: 2014-07-02

Fiskeri
2014/297/UK
Det Forenede Kongerige

Bekendtgørelse om saltvandsfisk (specifikke havområder) af 2014 (forbud mod specifikke fiskefartøjer) (Wales)
Fristdato: 2014-09-25

Fyrværkeri og pyrotekniske artikler
2014/294/DK
Danmark

Ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri
og andre pyrotekniske artikler
Fristdato: 2014-09-24

Føde- og drikkevarer
2014/255/E
Spanien

Udkast til kongeligt dekret om en generel standard for fødevareinformation for fødevarer, der udbydes til den endelige
forbruger og til storkøkkener uden at være færdigpakkede, fødevarer der pakkes på salgsstedet på anmodning af
køberen samt fødevarer, der færdigpakkes af detailhandlen
Fristdato: 2014-09-04
2014/264/LT
Litauen

Teknisk forskrift for beskrivelse, produktion og kommerciel præsentation af gærede alkoholiske drikkeblandinger, der
indeholder ikke-alkoholiske drikkevarer
Fristdato: 2014-09-10
2014/288/S
Sverige

Fødevareforskrifter om fødevareinformation
Fristdato: 2014-09-22
2014/290/BG
Bulgarien

Dekret om af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer
Fristdato: 2014-09-24
2014/303/E

Spanien
Kongeligt dekret om vedtagelse af listen over tekniske hjælpestoffer, som er godkendt til fremstilling af spiselige
vegetabilske olier, og deres identitets- og renhedskriterierne og om ændring af kongeligt dekret 308/1983 af 25. januar
om vedtagelse af sundhedsteknisk forskrift for spiselige vegetabilske olier.
Fristdato: 2014-09-29

Land- og husdyrbrug
2014/257/S

Sverige
Forskrifter om ændring af Sveriges jordbrugsdirektorats forskrifter og generelle råd (SJVFS 2010:15) om hold af dyr
inden for landbruget m.m.
Fristdato: 2014-09-04

Løfteudstyr
2014/262/A
Østrig

Lov om montering, drift, vedligeholdelse, kontrol og eftermontering af løfteanlæg (Steiermarks lov af 2014 om løfteanlæg
– StHebAG)

Fristdato: 2014-09-08
2014/265/PL
Polen

Udkast til forskrift fra ministeren for nationalt forsvar om de tekniske betingelser for tekniske eftersyn i forbindelse med
hejse- og slæbeudstyr samt typer apparater, som, når de betjenes og vedligeholdes, kræver besiddelsen af specifikke
kvalifikationer
Fristdato: 2014-09-10

Maskiner
2014/276/B
Belgien

Kongelig anordning om kværne
Fristdato: 2014-09-18

Miljøbestemmelser
2014/254/D
Tyskland

Nye ydelsesblade med tekniske miljøbeskyttelseskrav til indføjelse i bilag 1 i de eksisterende generelle administrative
forskrifter for anvendelsen af miljøbeskyttelseskrav i forbindelse med indkøb af leverings-, bygge- og tjenesteydelser
(administrativ forskrift for indkøb og miljø – VwVBU). Den administrative forskrift er allerede notificeret i henhold til
direktiv 98/34/EF under notifikationsnummer 2011/0105/D.
Fristdato: 2014-09-03
2014/306/DK
Danmark

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket
Fristdato: 2014-10-01

Måleinstrumenter
2014/263/CZ
Tjekkiet

Udkastet til generelt tiltag, der fastsætter metrologiske og tekniske krav til specificerede måleinstrumenter, herunder
testmetoderne til verificering af følgende specificerede instrumenter:
"Takografer, som optagere arbejdsaktiviteterne hos førere af motordrevne køretøjer, der er obligatorisk udstyret med
disse takografer – analoge takografer"
Fristdato: 2014-09-08
2014/308/DK
Danmark

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af elforbrug
Fristdato: 2014-10-01

Produkter i kontakt med føde- og drikkevarer
2014/260/B
Belgien

Kongelig anordning om lakker og overfladebehandlingsmidler bestemt til kontakt med fødevarer
Fristdato: 2014-09-08

Sikkerhed
2014/291/F
Frankrig

Lovforslag om skærpelse af bestemmelserne om bekæmpelse af terrorisme
Fristdato: -

Solarier
2014/259/DK
Danmark

Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering.
Fristdato: 2014-09-05

Spil og lotteri
2014/261/CY
Cypern

Spilleloven af 2014 (ændring)
Fristdato: 2014-09-08
2014/289/D
Tyskland

Sjette forskrift til ændring af bekendtgørelsen om spil
Fristdato: 2014-09-22
2014/298/IRL
Irland

Lovforslag af 2013 om væddemål (ændring) - yderligere ændringer (lovforslag som helhed tidligere notificeret - TRIS
reference 2013/393/IRL)
Fristdato: 2014-09-26

Søfart
2014/302/D
Tyskland

4. forskrift til ændring af bestemmelser for søfartspolitiet på Rhinen
Fristdato: 2014-09-29

Tobaksvarer
2014/253/EE
Estland

Udkast til lov om ændring af tobaksloven, reklameloven samt loven om punktafgifter på alkohol, tobak, brændstof og
elektricitet
Fristdato: 2014-09-03
2014/277/IRL
Irland

Lovforslag om folkesundhed (standardiseret emballering af tobaksprodukter) af 2014
Fristdato: 2014-09-18

Trafiksikkerhed
2014/268/S
Sverige

Forskrifter om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2011:71) vedrørende
besiddelse af kørekort med krav om alkolås
Fristdato: 2014-09-15
2014/269/S
Sverige

Forskrifter om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger vedrørende godkendelse af alkolåse
(TSFS 2011:70)
Fristdato: 2014-09-15

Trykbærende udstyr
2014/266/PL
Polen

Udkast til forskrift fra ministeren for nationalt forsvar om de tekniske betingelser for tekniske eftersyn i forbindelse med
bestemt trykbærende specialudstyr og apparater, som, når de betjenes, kræver besiddelsen af specifikke kvalifikationer
Fristdato: 2014-09-10

Ædelmetaller og ædelsten
2014/300/HR
Ungarn

Udkast til lov om kontrol af varer af ædle metaller

Fristdato: 2014-09-29

