EU Notifikationer
August 2014
Affaldsprodukter
2014/0384/NL
Nederlandene
Forskrift til fastsættelse af, hvornår affald af genbrugsgranulat ikke længere har status som affald.
Fristdato: 2014-11-05
2014/424/SK
Slovakiet
Udkast til lov om affald og ændringer af visse love
Fristdato: 2014-12-01
Byggebestemmelser
2014/397/F
Frankrig
BEKENDTGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser til gennemførelse af artikel R.111-19-7 til R.111-1911 i bygge- og boligloven og artikel 14 i dekret nr. 2006-555 om adgang for handicappede til offentligt
tilgængelige bygninger beliggende i eksisterende bebyggelser og til eksisterende anlæg, der er åbne for
offentligheden
Fristdato: 2014-11-12
2014/412/CY
Cypern
Dekret om forskrifter for bygningers energimæssige ydeevne (metoden for beregning af bygningers
energimæssige ydeevne)
Fristdato: 2014-11-24
Dyrehold
2014/386/LT
Litauen
Udkast til bekendtgørelse fra statens fødevare- og veterinærtjeneste om "Godkendelse af veterinære krav til
fiskevarer, der leveres i små mængder til det lokale marked"
Fristdato: 2014-11-06
2014/408/NL
Nederlandene
Ændring af bekendtgørelse om dyreholdere i forbindelse med fastsættelse af regler for opstaldning af mink
Fristdato: 2014-11-20
Dyrevelfærd
2014/381/F
Frankrig
Bekendtgørelse om udvidelse af en brancheaftale, som er indgået inden for rammerne af den tværfaglige
komité for overfedede gæs og ænder (CIFOG), og om salgsbetegnelsen for rå foie gras beregnet til
slutforbrugeren
Fristdato: 2014-11-05
2014/389/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for økonomiske anliggender af [dato] , nr. WJZ/14049214, til ændring af forskrift
om dyreholdere, kapitel 2 og kapitel 6.
Fristdato: 2014-11-06

Elektriske installationer
2014/419/RO
Rumænien
TEKNISK ENERGISTANDARD FOR UDFORMNINGEN AF JÆVNSTRØMSINSTALLATIONER I
ELEKTRISKE KRAFTVÆRKER OG UNDERSTATIONER
Fristdato: 2014-12-02
Elektromagnetisk kompatibilitet
2014/9505/CH
Schweiz
Ordinance on Electromagnetic Compatibility (OCEM)
Fristdato: 2014-11-28
Elektroniske apparater
2014/403/SK
Slovakiet
Et udkast til lov, der ændrer lov nr. 595/2003 om indkomstskat, som ændret, og ændrer visse love inden for
omfanget af hvilket, artikel VII ændrer lov nr. 289/2008 om anvendelsen af elektroniske kasseapparater, og
om ændringer til lov nr. 511/1992 fra det slovakiske nationalråd om administration af skatter og afgifter samt
om ændringer i de regionale finansmyndigheders system, som ændret
Fristdato: 2014-08-19
2014/414/SK
Slovakiet
Udkast til gennemførelsesdekret fra Den Slovakiske Republiks finansminister om fastlæggelse af
betingelserne vedrørende elektroniske kasseapparaters onlineforbindelse til informationssystemer til
finansadministration
Fristdato: 2014-11-28
Elektroniske dokumenter og formularer
2014/388/LT
Litauen
Udkast til beslutning fra Republikken Litauen "om vedtagelsen af specifikationer for fastsættelsen af
tidspunkter for afsendelse, levering og modtagelse af en elektronisk forsendelse, sikkerhedskrav til
elektroniske leveringstjenester og krav til identifikationen af et informationssystem, der anvendes til
tilvejebringelsen af elektroniske forsendelsestjenester og til identifikationen af en bruger, som er tilkoblet det
nævnte system"
Fristdato: 2014-11-06
Farmaceutiske produkter
2014/404/UK
Det Forenede Kongerige
Britisk farmakopé 2015
Fristdato: 2014-11-19
Føde- og drikkevarer
2014/396/HR
Kroatien
Forskrift om informationer til forbrugere om ikke-færdigpakkede levnedsmidler
Fristdato: 2014-11-12
2014/9016/IS
Island

Regulation on the use of the Keyhole label in the marketing of foodstuffs.
Fristdato: 2014-12-01
Gødningsstoffer
2014/0383/I
Italien
Ministerielt dekret om ændring af bilagene til lovdekret nr. 75 af 29. april 2010: "Omlægning og revision af
bestemmelserne om gødningsstoffer i henhold til artikel 13 i lov nr. 88 af 7. juli 2009"
Fristdato: 2014-11-05
2014/413/HU
Ungarn
Ændringer til dekret nr. 36/2006 (V.18) fra ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter om
godkendelse, oplagring, forhandling og anvendelse af gødningsstoffer
Fristdato: 2014-11-27
Jernbanesystemer og –materialer
2014/382/I
Italien
Dekret nr. XX/2014 - Ændring af regler, teknisk standard, delsystemet rullende materiel - Rangerlokomotiver,
der kun kan anvendes på den nationale jernbaneinfrastrukturs tjenestesteder.
Fristdato: 2014-11-05
Kernekraft
2014/406/NL
Nederlandene
Forskrift fra ministeren for økonomiske anliggender af , nr. WJZ/14116122, til ændring af forskrift om sikring
af nukleare anlæg og fissile materialer i forbindelse med lettelser for bestemte indehavere af tilladelser
Fristdato: 2014-11-19
Køretøjer
2014/402/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrifter om cykler med pedaler og hjælpemotor (ændring) af 2015
Fristdato: 2014-11-19
Metrologi og måling
2014/391/I
Italien
Dekret fra ministeren for økonomisk udvikling "Forskrifter om kriterier for udførelse af efterfølgende
metrologiske inspektioner på aktive elmålere i henhold til lovdekret nr. 22 af 2. februar 2007, der
gennemfører direktiv 2004/22/EF (MID), som ændret ved dekret nr. 75 af 16. april 2012 om kriterier til
efterfølgende inspektioner af gasmålere og udstyr til omregning af volumen"
Fristdato: 2014-11-07
2014/400/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag om fastsættelse af metrologiske og tekniske krav til bestemte måleinstrumenter,
herunder prøvningsmetoder til typegodkendelse og verificering af de bestemte måleinstrumenter: "luxmetre"
Fristdato: 2014-11-18
2014/416/F
Frankrig
Dekret om sikkerheds- og pålidelighedskrav til kemiske alkoholtest bestemt til anvendelse inden kørsel

Fristdato: 2014-12-01
Miljøbestemmelser
2014/387/NL
Nederlandene
Aftalememorandum om tredje supplement til og ændring af aftalememorandum om fremme af miljøvenlige
lastvogne og etablering af miljøzoner
Fristdato: 2014-11-06
2014/0385/NL
Nederlandene
Udkast til forskrift fra statssekretæren for infrastruktur og miljø til ændring af forskrift om jordkvalitet
(opdatering af ændringer i normdokumenterne 2015.1)
Fristdato: 2014-11-06
2014/393/D
Tyskland
Udkast til lov om indførelse af jagt- og vildtforvaltningsloven
Fristdato: 2014-11-10
2014/407/S
Sverige
Skovstyrelsens forskrifter om træmåling
Fristdato: 2014-11-19
2014/401/UK
Det Forenede Kongerige
LOVBESTEMTE REGLER FOR NORD-IRLAND 2014
FISKERI Forskrifter for Foyle Area og Carlingford Area (sportsfiskeri) af 2014
Fristdato: 2014-11-19
Plantebeskyttelsesmidler
2014/415/A
Østrig
Udkast til forskrift vedrørende kontrol af plantebeskyttelsesudstyr i Niederösterreich
Fristdato: 2014-11-28
Radio- og telekommunikation
2014/390/P
Portugal
ITUR-manual - telekommunikationsinfrastruktur i boligkvarterer, boligbyggerier og boligkomplekser
Fristdato: 2014-11-06
2014/399/D
Tyskland
SSB LA-NOE 142 - Grænsefladespecifikation for trådløse radiokommunikationsanlæg, udgave maj 2014
Fristdato: 2014-11-14
2014/398/D
Tyskland
SSB FE-OE 142 - Grænsefladespecifikation fra den tyske styrelse for elektricitet, gas, telekommunikation,
post og jernbaner (BNetzA) for digitalt punkt til punkt-radiokædeudstyr i området 71-76 GHz og 81-86 GHz;
udgave maj 2014
Fristdato: 2014-11-14

2014/410/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser for transmissionssystemoperatøren Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Fristdato: 2014-11-21
2014/9506/CH
Schweiz
Decree on telecommunications installations (OIT)
Fristdato: 2014-11-28
Spil og lotteri
2014/409/CY
Cypern
Lov af 2014 om væddemål (nr. 2) (ændring)
Fristdato: 2014-11-21
Sundhedsydelser
2014/395/F
Frankrig
Dekret om ændring af reglerne for udarbejdelse af midlertidige anbefalinger for anvendelse i henhold til lov
om folkesundhed, artikel L.5121-12-1, stk. I
Fristdato: 2014-11-10
Tobaksvarer
2014/427/UK
Det Forenede Kongerige
The Standardised Packaging of Tobacco Product Regulations
Fristdato: 2014-12-02
Told
2014/392/SK
Slovakiet
Udkast til gennemførelsesdekret om strukturen og metoden for mærkning af toldbanderoler i en pakke,
tilvejebringelse af oplysninger om toldbanderoler beregnet til mærkning af forbrugerpakninger af spirituosa
fra købere af toldbanderoler samt tidsfrister og metoder for tilvejebringelsen og offentliggørelsen heraf.
Fristdato: 2014-08-08
2014/411/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift om strukturen og metoden for mærkning af toldbanderoler i en pakke, tilvejebringelse af
oplysninger om toldbanderoler beregnet til mærkning af forbrugerpakninger af tobaksvarer fra købere af
toldbanderoler samt tidsfrister og metoder for deres tilvejebringelse og offentliggørelse
Fristdato: 2014-08-22
Vejudstyr
2014/421/UK
Det Forenede Kongerige
TR 2597 udgave A - Standardkrav til fjernadgang af vejsideudstyr
Fristdato: 2014-12-02
2014/418/UK
Det Forenede Kongerige
TR2130 Miljøtests af kommunikationsudstyr til motorveje og transportabelt og fast udstyr til trafikregulering,

der anvendes på hovedveje
Fristdato: 2014-12-02
2014/417/UK
Det Forenede Kongerige
TR2180 - Beskyttende overfladebelægninger til kommunikationsudstyr, stel og afdækninger fremstillet af
aluminium eller stål til brug på hovedveje
Fristdato: 2014-12-02
2014/423/UK
Det Forenede Kongerige
TR 1100 – Generelle tekniske krav til motorvejskommunikationsudstyr
Fristdato: 2014-12-02
2014/422/UK
Det Forenede Kongerige
MCE 1137 udgave E - Udstyrskonfigurationsstik - Type 9300: hardwarekrav
Fristdato: 2014-12-02
2014/421/UK
Det Forenede Kongerige
TR 2597 udgave A - Standardkrav til fjernadgang af vejsideudstyr
Fristdato: 2014-12-02
2014/420/UK
Det Forenede Kongerige
TR1000 – Introduktion til registret for trafiksystemer og skiltning
Fristdato: 2014-12-02
Veterinær medicin
2014/405/UK
Det Forenede Kongerige
Britisk farmakopé (veterinær) af 2015
Fristdato: 2014-11-19
Virusinfektion
2014/394/UK
Det Forenede Kongerige
LOVMÆSSIGE REGLER FOR NORDIRLAND 2014
Bekendtgørelse om ordningen om udryddelse af bovin virusdiarré (Nordirland) 2014
Fristdato: 2014-11-10

