EU-Notifikationer
Juli 2014
Alarm- og sikkerhedssystemer
2014/346/NL
Nederlandene
Dekret vedrørende NL-Alert alarmservice (instruktioner til udbydere)
Fristdato: 2014-10-15
Brandbeskyttelse
2014/325/FIN
Finland
Produkter til brandbeskyttelse
Fristdato: 2014-10-09
2014/337/S
Sverige
Myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskabs forskrifter og generelle anbefalinger om
rengøring (skorstensfejning) og brandbeskyttelseskontrol
Fristdato: 2014-10-13
Brændstof
2014/309/SI
Slovenien
Forskrift om metrologiske krav til målesystemer af komprimerede gasholdige brændstoffer til
køretøjer
Fristdato: 2014-10-02
Byggebestemmelser
2014/347/UK
Det Forenede Kongerige
Nationale standarder for bæredygtig kloakering
Fristdato: 2014-10-16
2014/332/D
Tyskland
Del III af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer marts 2014. Spildevandsanlæg
Fristdato: 2014-10-09
2014/333/A
Østrig
Delstatslov, som ændrer Oberösterreichs byggetekniklov 2013

(Oberösterreichs byggetekniklov 2014)
Fristdato: 2014-10-09

2014/355/UK
Det forenede kongerige
Forskrift om offentlig vandforsyning (Skotland) af 2014
- bestemmelse 33 (anvendelse og indførelse af stoffer og produkter)
- bestemmelse 34 (anvendelse af processer)
Fristdato: 2014-10-22

2014/356/NL
Nederlandene
Forskrift om ændring af byggedekret af 2012 med hensyn til stramningen af varmebestandigheden
og ændringen af korrektionsfaktorer for koefficienten for den energimæssige ydeevne
Fristdato: 2014-10-23
2014/9010/IS
Iceland
Chapter III of a bill on Construction Procucts. The purpose of the bill (except for Chapter III) is
mainly to implement Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
of March 9, 2011, laying down harmonised conditions for the marketing of construction products
and repealing Council Directive 89/106/EEC.
Chapter III of the bill contains provisions regarding products that are not CE-marked, ie. not
covered by a harmonised technical specification. Those products therefore do not fall under the
scope of the Reglulation 305/2011
Fristdato: 2014-10-06
2014/9012/N
Norge
Regulations concerning drinking water and drinking water systems on mobile offshore units
Fristdato: 2014-10-16

Byggevarer
2014/319/FIN

Finland
Evalueringskriterier for kontrolcertifikatet: pælefundamenter og pælehatte
Fristdato: 2014-10-09
2014/320/FIN
Finland
Lette betonelementer
Fristdato: 2014-10-09
2014/321/FIN
Finland
Bygningstømmer med fingerskarvninger
Fristdato: 2014-10-09
2014/323/FIN
Finland
Væg-, gulv-, skillevægs- og loftselementer i træ
Fristdato: 2014-10-09
2014/327/FIN
Finland
Fugtspærretape og andet isolerende udstyr
Fristdato: 2014-10-09
2014/328/FIN
Finland
Trækonstruktioners spændingsbelastede og limede stålstænger eller boltede led
Fristdato: 2014-10-09
2014/329/FIN
Finland
Trækonstruktioners kompressionsbelastede fastgørelseselementer og led
Fristdato: 2014-10-09
2014/330/FIN
Finland
Trappeproduktsystemer
Fristdato: 2014-10-09
2014/331/FIN
Finland
Limlaminerede træbjælker og -søjler med 2, 3, 4 og 5 lameller
Fristdato: 2014-10-09

Elektroniske dokumenter og formularer
2014/312/F
Frankrig
Dekret om brugernes ret til at indbringe sager for forvaltningen via elektronisk medie
Fristdato: 2014-10-03
Emballage
2014/336/NL
Nederlandene
Udkast til dekret om regler for emballage og emballageaffald (dekret af 2014 om håndtering af
emballage)
Fristdato: 2014-10-13
Energiudnyttelse
2014/313/NL
Nederlandene
Forskrift om ændring af forskrifterne om bygningers energimæssige ydeevne i relation til
fastsættelse af yderligere bestemmelser vedrørende spørgsmålet om energimærker til
gennemførelse af artikel 3, stk. 1 til 4 i artikel 11 og artikel 12 og 17 i Europa-Parlamentet og
Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010 om bygningers energimæssige ydeevne
Fristdato: 2014-10-06

Fyrværkeri og pyrotekniske artikler
2014/358/NL
Nederlandene
Beslutning, som ændrer fyrværkeribekendtgørelsen (begrænsning af, hvornår forbrugere må
affyre fyrværkeri)
Fristdato:2014-10-23

Føde- og drikkevarer
2014/314/SI
Slovenien
Regler for kvaliteten af bagværk
Fristdato: 2014-10-06

2014/315/S
Sverige
Fødevarestyrelsens forskrifter om ændring af fødevarestyrelsens forskrifter (LIVSFS 2005:9) om
anvendelsen af visse symboler
Fristdato: 2014-10-06
2014/316/I
Italien
Udkast til europæisk lov 2013, 2. semester (AC 1864 A) - Artikel 14, vedrørende: "Bestemmelser
om drikke på basis af frugtsaft. Sagen EU pilot nr. 4738/13/ENTR"
Fristdato: 2014-10-06
2014/317/LT
Litauen
Bekendtgørelse fra ministeren for landbrug i Republikken Litauen om godkendelse af den tekniske
forskrift om definition, produktion og kommerciel præsentation af brød og søde brødprodukter og
den tekniske forskrift for definition, produktion og kommerciel præsentation af konditorvarer
Fristdato: 2014-10-07
2014/339/IRL
Irland
Forskrift af 2014 om sundhed (tilrådighedsstillelse af informationer om fødevareallergener til
forbrugerne med hensyn til ikke-færdigpakkede fødevarer)
Fristdato: 2014-10-13

2014/350/F
Frankrig
Dekret til gennemførelse af artikel L.214-1 i lov om forbrug og vedrørende mærkning af rå mælk,
som udleveres til den endelige forbruger i den tilstand
Fristdato: 2014-10-16
2014/352/F
Frankrig
Dekret om ændring af loven om forbrug med hensyn til bl.a. information til forbrugerne om
allergener og ikkefærdigpakkede fødevarer
Fristdato: 2014-10-17

Gødning
2014/311/NL
Nederlandene
Ændring af loven om gødning (mejerisektoren: ansvarlig vækst)
Fristdato: 2014-10-03
2014/322/EE
Estland
Udkast til forskrift "Krav til sammensætningen af forskellige typer gødning" fra
landbrugsministeren
Fristdato: 2014-10-09
Idræt
2014/343/PL
Polen
Udkast til lov om ændring af loven om idræt
Fristdato: 2014-10-13
Informationssikkerhed
2014/354/UK
Det Forenede Kongerige
Forslag til lov om datalagrings- og efterforskningsbeføjelser og datalagringsforskrifter af 2014
Fristdato: Medier
2014/318/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift om audiovisuelle medietjenester af 2014
Fristdato: 2014-10-08
Metrologi og måling
2014/341/SI
Slovenien
Regler om metrologiske krav til radarudstyr til måling af køretøjers hastighed
Fristdato: 2014-10-13
2014/351/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag om fastsættelse af metrologiske og tekniske krav til bestemte
måleinstrumenter, herunder prøvningsmetoder til typegodkendelse og verificering af disse
instrumenter: "Instrumenter og systemer til måling af gennemstrømningsvolumen af komprimeret
naturgas — dispensere til komprimeret naturgas"
Fristdato: 2014-10-16

Motorkøretøjer
2014/340/SI
Slovenien
Regler til ændring af reglerne for tekniske krav til konstruktion og drift af brændstofstationer til
motorkøretøjer
Fristdato: 2014-10-13
Mærkning
2014/338/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2014 om kulbrinteolie (mærkning) (ændring)
Fristdato: 2014-07-11
2014/344/I
Italien
Udkast til specifikation og forskrift vedrørende anvendelsen af mærket "Forno di Qualità Veneto".
Fristdato: 2014-10-13

Måleinstrumenter
2014/9504/CH #SENESTE#
Schweiz
Draft Ordinance of the Federal Department of Justice and Police on measuring instruments for
electrical energy and power
Fristdato: 2014-10-02
Produkter til børn, herunder legetøj
2014/335/MT
Malta
Forskrifter af 2014 om markedsføring af modermælkserstatning og andre relaterede produkter
Fristdato: 2014-10-13
Radio- og teleterminaludstyr
2014/310/S
Sverige
Post- og telestyrelsens forskrifter om undtagelser fra kravet om indhentning af tilladelse for
anvendelse af visse radiosendere
Fristdato: 2014-10-03

2014/357/NL
Nederlandene
Støtteordning til kontrol af GSM-R interferens
Fristdato: 2014-07-23
2014/9013/N
Norge
New regulations concerning radio equipment on Norwegian passenger ships, cargo ships and
mobile offshore units.
Fristdato: 2014-10-17
Skatter og afgifter
2014/345/IRL
Irland
Forskrift om mineralolieafgift af 2014 (ændring)
Fristdato: 2014-07-15
Sikkerhed
2014/326/FIN
Finland
Produkter til tagsikkerhed - tagpæle, husstiger, snespærrer og vandrette sikkerhedsgelændere til
tage
Fristdato: 2014-10-09
Spil og lotteri
2014/342/S
Sverige
Forslag til forskrifter til beskyttelse af sociale interesser vedrørende lotterier, der formidles vha.
elektromagnetiske bølger
Fristdato: 2014-10-13
2014/353/HU
Ungarn
Udkast til finansministeriets dekret nr. 32/2005 (III. 21) om autorisation til samt styring og
overvågning af nogle former for hasardspil
Fristdato: 2014-10-20

Strålingsbeskyttelse
2014/9011/N
Norge
Draft of new provisions in Regulations on Radiation Protection and Use of Radiation (No. 1380 of
29 October 2010) concerning powerful laser pointers
Fristdato:2014-10-09
Sundhed
2014/348/LV
Letland
Ministerkabinettets udkast til forskrift om de sundhedsmæssige krav til udbud af tatoverings- og
piercingtjenester og særlige krav til tatoveringsmaterialer
Fristdato: 2014-10-16
Tobaksvarer
2014/324/NL
Nederlandene
Udkast til beslutning vedrørende midlertidige forskrifter for elektroniske cigaretter (midlertidig lov
om handelsvarer for elektroniske cigaretter)
Fristdato: 2014-10-09
Trafik, kontrolsystemer
2014/371/UK
Det forenede kongerige
Technical Specification for Remote Controlled Temporary Traffic Management Signs for use on the
Highways Agency Strategic Road Network
Fristdato: 2014-10-29

Økonomi
2014/334/NL
Nederlandene
Forskrift vedrørende nationale tilskud fra økonomiministeriet
Fristdato: 2014-10-11

