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Alkolåse
2014/451/DK
Danmark
Udkast til bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås.
Fristdato: 2014-12-16
Byggebestemmelser
2014/433/BG
Bulgarien
Udkast til dekret om ændring af forskrift nr. 15 af 2005 om tekniske regler og standarder for projektering,
konstruktion og drift af lokaliteter og faciliteter til produktion, transmission og levering af varme
Fristdato: 2014-12-09
2014/460/NL
Nederlandene
Regulativ til ændring af regulativ om bygningsreglementet af 2012 vedrørende anvisning af standarder
Fristdato: 2015-01-05
2014/466/PL
Polen
Forskrift fra ministeren for administration og digitalisering om de tekniske betingelser, der skal overholdes i
forbindelse med føringsrør
Fristdato: 2015-01-05
2014/465/S
Sverige
Den svenske byggestyrelses (Boverkets) forskrifter (2011:6) om ændring af styrelsens byggeregler –
forskrifter og generelle anbefalinger
Fristdato: 2015-01-05
Cykler
2014/453/F
Frankrig
Dekret om forebyggelse af risici forbundet med brug af cykler
Fristdato: 2014-12-17
Digitale signaturer
2014/468/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra den nationale sikkerhedsmyndighed, som ændrer forskrift nr. 136/2009 fra den
nationale sikkerhedsmyndighed om metode og fremgangsmåde for brug af digitale signaturer i forbindelse
med handel og administration
Fristdato: 2015-01-05
Emballage
2014/471/PL
Polen
Udkast til forskrift fra miljøministeren om emballage, for hvilke kravene om indholdet af bly, cadmium,
kviksølv og hexavalent chrom i emballage ikke finder anvendelse
Fristdato: -

Energi
2014/429/NL
Nederlandene
Forskrift om oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder og kraftvarmeanlæg med højt
udbytte
Fristdato: 2014-12-04
2014/469/UK
Det Forenede Kongerige
Bekendtgørelse om forpligtelsen vedrørende vedvarende energi af 2015
Fristdato: 2015-01-05
Euforiserende stoffer
2014/437/D
Tyskland
Udkast til otteogtyvende forskrift om ændring af retslige bestemmelser om narkotiske midler (otteogtyvende
ændringsforskrift om narkotikalovgivning - 28. BtMÄndV)
Fristdato: 2014-09-25
2014/441/HU
Ungarn
Ændring af regeringsdekret nr. 66/2012 af 2. april 2012 om aktiviteter, som kan udføres i forbindelse med
narkotiske stoffer, psykotropiske stoffer og nye psykoaktive stoffer samt angivelse af sådanne stoffer i lister
og ændringen af sådanne lister
Fristdato: 2014-09-23
Farligt gods
2014/448/S
Sverige
Bestemmelser i den nationale del af RID-S i del 16, afsnit 21.6 samt afsnit 22.3.2.
Fristdato: 2014-12-15
2014/447/S
Sverige
Bestemmelser i den nationale del af ADR-S i delafsnit 10.1.1, del 16, afsnit 21.6 samt afsnit 22.3.2.
Fristdato: 2014-12-15
Forurening
2014/459/S
Sverige
Forskrift om ændring af transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger (TSFS 2010:96) vedrørende
foranstaltninger mod forurening fra skibe
Fristdato: 2014-12-23
Fyringsanlæg
2014/461/DK
Danmark
"Bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW. "
(Populærtitel: "Brændeovnsbekendtgørelsen")
Fristdato: 2015-01-05
Føde- og drikkevarer
2014/428/F
Frankrig

Bekendtgørelse om fastsættelse af overensstemmelse mellem det almindelige og det videnskabelige navn
på trøfler ved anvendelse af dekret nr. 2012-129 af 30. januar 2012 om markedsføring af trøfler og
levnedsmidler, som indeholder trøfler
Fristdato: 2014-12-03
2014/449/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 19. oktober 2006 om anvendelsen af teknologiske
hjælpestoffer i fremstillingen af visse levnedsmidler
Fristdato: 2014-12-15
2014/454/HR
Kroatien
Forskrift om tiltag vedrørende tilpasning til kravene i bestemmelserne om fødevarer af animalsk oprindelse
Fristdato: 2014-12-18
2014/458/P
Portugal
Denne bekendtgørelse fastlægger egenskaber, som forskellige typer brød og relaterede produkter eller
finere bagværk skal stemme overens med, samt regulerer aspekter af deres markedsføring.
Fristdato: 2014-12-23
Fødevaresikkerhed
2014/434/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrifter om bedømmelse af fødevarehygiejne (fremme af bedømmelse af fødevarehygiejne/Wales) bestemmelse 2 (krav om fremme af bedømmelse af fødevarehygiejne) og vejledningsdokumenter (krav om
fremme af bedømmelse af fødevarehygiejne på fødevarevirksomheders hjemmesider).
Fristdato: 2014-12-09
Gødning
2014/467/NL
Nederlandene
Bekendtgørelse om ændring af gennemførelsesbekendtgørelse til lov om gødninger med henblik på
gennemførelse af det femte handlingsprogram til nitratdirektivet i forbindelse med genindvundne fosfater og
halmfyldt gødning
Husholdning
2014/445/B
Belgien
Kongelig resolution til ophævelse af kongelig anordning af 13. februar 2003 om forbud mod markedsføring af
fosfatholdige tekstilvaskemidler beregnet til husholdningsbrug
Fristdato: 2014-12-12
Indkøb
2014/446/D
Tyskland
Udvidelse af indkøbsbegrænsningerne i afsnit I, nr. 4, med to yderligere punkter, nummer 19 og 20 (udkast),
til indføjelse i den eksisterende administrative forskrift for indkøb og miljø – VwVBU (2011/0105/D) til
indledning af notifikationsproceduren i henhold til direktiv 98/34/EF. Den administrative forskrift er allerede
notificeret i henhold til direktiv 98/34/EF under notifikationsnummer 2011/0105/D.
Fristdato: 2014-12-15
Køretøjer
2014/444/DK

Danmark
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Fristdato: 2014-09-12
Køretøjer, tilbehør/dele til
2014/430/DK
Danmark
Bekendtgørelse om registreringsenheder i køretøjer, som anvendes på Letbaner, Metro og S-banen
Fristdato: 2014-12-05
2014/463/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 9. februar 2009 om specifikationer og monteringsmetoder
for nummerplader til køretøjer
Fristdato: 2015-01-05
Medicinsk udstyr
2014/457/CZ
Tjekkiet
Udkast til lov om medicinsk udstyr og om ændringer til lov nr. 634/2004 om administrative gebyrer, som
ændret
Fristdato: 2014-12-22
Mobiltelefoni
2014/443/B
Belgien
Kongelig anordning om pligt til at stille en hovedtelefon med kommunikationsfunktion til rådighed ved salg af
mobiltelefoner
Fristdato: 2014-12-12
Mærkning
2014/462/I
Italy
Forskrift til gennemførelse af regionallov 17/2013 om gennemførelsesbestemmelser for fællesmærket
"Qualità Veneto".
Fristdato: 2015-01-05
Måleinstrumenter
2014/455/A
Østrig
Udkast til forskrift, hvormed kalibreringsforskrifterne for mængdemåleinstrumenter til termisk energi til
flydende, varmebærende medier (varmemålere, kuldemålere) udstedes
Fristdato: 2014-12-19
2014/464/A
Østrig
Udkast til forskrift, med hvilken kalibreringsforskrifterne for elmålere, elektriske forbrugsmålere og ekstra
anordninger ændres
Fristdato: 2015-01-05
Plantebeskyttelsesmidler
2014/432/BG
Bulgarien
Udkast til dekret, der ændrer og supplerer dekret nr. 7 af 2004 om energieffektivitet, varmebevarelse og

energibesparelse i bygninger
Fristdato: 2014-12-09
2014/435/A
Østrig
Udkast til forskrift vedrørende kontrol af plantebeskyttelsesudstyr i Oberösterreich
Fristdato: 2014-12-10
Radio- og telekommunikation
2014/442/FIN
Finland
Den finske kommunikationsreguleringsmyndigheds udkast til forskrift 15AG/2014 M om fælles frekvenser til
og vedrørende brug af radiosendere, der ikke behøver licens
Fristdato: 2014-12-12
2014/440/FIN
Finland
Udkast til radiofrekvensregulativ fra den finske kommunikationsreguleringsmyndighed 4Q/2014 M og den
tilknyttede plan for anvendelsen af radiofrekvenser (frekvensallokeringstabel) for frekvensområdet 9 kHz 400 GHz, hvilket også omfatter radiogrænsefladespecifikationer i henhold til artikel 4, stk. 1, i R&TTUdirektivet (1999/5/EF)
Fristdato: 2014-12-12
2014/439/EE
Estland
Ændring af forskrift nr. 96 af 7. oktober 2011 fra ministeren for økonomi og kommunikation om "Betingelser
for anvendelse af radiofrekvenser og tekniske krav til radioudstyr, som er fritaget fra frekvenstilladelse"
Fristdato: 2014-12-12
2014/450/L
Luxembourg
Notifikation om radiogrænseflader i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 1999/5/EF.
Fristdato: 2014-12-16
Skatter og afgifter
2014/438/CZ
Tjekkiet
Ændring af lov nr. 353/2003 saml. om punktafgifter, som ændret, og andre relaterede love
Fristdato: 2014-12-11
Spil og lotteri
2014/431/P
Portugal
Retsordning for online væddemål og spil
Fristdato: 2014-12-05
Veje og vejanlæg
2014/452/D
Tyskland
Tekniske retningslinjer for genbrugsbyggematerialer i forbindelse med vejbygning i Brandenburg, udgave
2014 (BTR RC-StB 14) Fælles retningslinjer fra ministeriet for miljø, sundhed og forbrugerbeskyttelse og
ministeriet for infrastruktur og landbrug i Brandenburg
Fristdato: 2014-12-16
2014/456/D

Tyskland
Tekniske regler for sporveje - baneanlæggets linjeføring (TRStrab linjeføring) Udgave: 15. juni 1993 som
affattet den 20. august 2014
Fristdato: 2014-12-19
2014/436/D
Tyskland
Tekniske regler for sporveje - kørselsdrift uden fartøjsfører (TRStrab FoF) Udgave: 15. januar 1997 som
affattet den 18. august 2014
Fristdato: 2014-12-11
Økonomi
2014/470/HU
Ungarn
Økonomiministerens dekret nr. …/2014 (…) om ændring af økonomiministerens dekret nr. 23/2014 af 30.
juni 2014 om skattemyndighedens identifikation af fakturaer og kvitteringer samt dennes inspektion af
elektroniske fakturaer
Fristdato: 2015-01-05

