EU notifikationer
Oktober 2014
Affald
2014/481/UK
Det Forenede Kongerige
Kvalitetsprotokol: kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald i forbindelse med produktion og
anvendelse af tilslag af stålslagger i konstruktionsanvendelser
Fristdato: 2015-01-07
2014/489/PL
Polen
Miljøministerens udkast til forskrift om mekanisk-biologisk forarbejdning af blandet kommunalt affald
Fristdato: 2015-01-08
2014/485/UK
Det Forenede Kongerige
Ændringer af godkendt dokument H: krav H6 deponering af fast affald Se referencen til de vedhæftede
dokumenter: – udkast til godkendt dokument H: krav H6 deponering af fast affald: høringsudkast
Fristdato: 2015-01-08
2014/515/PL
Polen
Udkast til forskrift fra miljøministeren om genindvinding af affald ud over installationer og apparater
Fristdato: 2015-01-23
2014/519/PL
Polen
Udkast til forskrift fra økonomiministeren om modtagelse af affald på deponeringsanlæg
Fristdato: 2015-01-28
Alkohol
2014/496/F
Frankrig
Dekret om mærkning, sammensætning og betingelser for fremstilling af spiritus
Fristdato: 2015-01-12
Animalske produkter
2014/520/I
Italien
Ændring af produktionsspecifikationer - animalske produkter, bilag F til beslutning fra Venetos regionsstyre
nr. 1330 af 23. juli 2013 (regionallov nr. 12/2001).
Fristdato: 2015-01-29
Brandsikkerhed
2014/478/HU
Ungarn
Udkast til indenrigsministeriets dekret om særlige brandsikringsregler for anvendelse af atomenergi og
myndighedernes håndhævelse af reglerne
Fristdato: 2015-01-05
2014/482/D
Tyskland
Tekniske regler for sporveje - brandsikring i underjordiske driftsanlæg (TRStrab Brandschutz), udgave: 24.

juni 2014
Fristdato: 2015-01-07
Byggebestemmelser
2014/484/UK
Det Forenede Kongerige
Ændringer af godkendt dokument G: bygningsreglementets vandudnyttelsesstandard Se referencen til de
vedhæftede dokumenter: – udkast til godkendt dokument G: vandudnyttelsesstandard.
Fristdato: 2015-01-08
Byggevarer
2014/472/LT
Litauen
Udkast til bekendtgørelse om listen over regulerede byggevarer
Fristdato: 2015-01-05
Byplanlægning
2014/488/UK
Det Forenede Kongerige
Nationalt beskrevet arealstandard – tekniske krav Se referencen til de vedhæftede dokumenter: - nationalt
beskrevet arealstandard - tekniske krav Høringsudkast
Fristdato: 2015-01-08
Dyrehold
2014/512/NL
Nederlandene
Ændring af dekret for dyreholdere, som forbyder anvendelsen af fjerkræ holdt med henblik på produktion,
hvorpå forbudte procedurer er blevet udført
Fristdato: 2015-01-22
Elektriske installationer
2014/480/UK
Det Forenede Kongerige
IR 2095 – Det Forenede Kongeriges grænsefladekrav 2095 for relæpunkter for netværk af større
driftscyklusser
Fristdato: 2015-01-07
Emballage
2014/476/A
Østrig
Forskrift om fastlæggelse af andele i forbindelse med husholdningsemballage og emballage fra
virksomheder (AbgrenzungsVO Verpackung)
Fristdato: 2015-01-05
2014/522/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for landbrug og skovbrug, miljø og vandforvaltning om fastlæggelse af
kvoterne for den samlede indsamling (forskrift om godtgørelse vedrørende husholdningsemballage 2015)
Fristdato: 2015-01-29
Fiskeri
2014/493/E
Spanien

Udkast til kongeligt dekret om regulering af første salg af fiskeriprodukter
Fristdato: 2015-01-12
Fyrværkeri og pyrotekniske artikler

2014/473/CZ
Tjekkiet
Udkast til lov vedrørende pyrotekniske artikler og håndteringen deraf samt ændringer af bestemte love (lov
om pyroteknik)
Fristdato: 2015-01-05
Føde- og drikkevarer
2014/479/F
Frankrig
Dekret om betingelser for at anvende de eksklusive betegnelser "gårdæg", "gårdprodukt" eller "landæg"
("fermier", "produit de la ferme" eller "produit à la ferme") for æg fra æglæggende høner af arten Gallus
gallus
Fristdato: 2015-01-05
2014/511/LV
Letland
Krav til detailvirksomheder, som udfører marginale, lokale og begrænsede aktiviteter med fødevarer af
animalsk oprindelse
Fristdato: 2015-01-21
Hygiejne
2014/507/LT
Litauen
Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. V-556 fra Republikken Litauens sundhedsminister af 25. september
2003 om godkendelse af den litauiske hygiejnestandard HN 41:2003 "Skoleartikler"
Fristdato: 2015-01-19
Køretøjer

2014/474/D
Tyskland
Lov om fortrinsberettigelse for anvendelse af elektrisk drevne køretøjer (lov om elektromobilitet - EmoG)
Fristdato: 2015-01-05
2014/497/D
Tyskland
Retningslinjer vedrørende markering af for brede og for lange vejkøretøjer samt bestemte ladninger, som
rager ud over vejkøretøjet
Fristdato: 2015-01-15
Luftforurening
2014/9509/CH

Schweiz
[EN] Draft revision of the Ordinance on Air Pollution Control; (available in French, German, Italian; 16
pages). [EN]
Fristdato: 2015-01-07
Medicinsk udstyr
2014/498/FIN
Finland
Beslutning 2/3005/2014 "Krav om licens til handel med og besiddelse af røntgenudstyr - fritagelse for

opnåelse af en sikkerhedslicens for strålingsudstyr anvendt inden for sundhedspleje og veterinærmedicin"
fra strålings- og atomsikkerhedsmyndigheden
Fristdato: 2015-01-15
Metal og jern
2014/504/PL
Polen
Udkast til forskrift fra miljøministeren om metoden til fastsættelse af de samlede koncentrationsniveauer for
bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom i emballage
Fristdato: 2015-01-19
Miljøbestemmelser
2014/503/PL
Polen
Udkast til forskrift fra miljøministeren om kommunalt spildevandsslam
Fristdato: 2015-01-19
2014/502/PL
Polen
Udkast til forskrift fra miljøministeren om R10-genvindingsprocessen
Fristdato: 2015-01-19
Motorkøretøjer
2014/518/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2015 om motorkøretøjer (konstruktion og anvendelse) (ændring)
Fristdato: 2015-01-26
Måleinstrumenter
2014/494/HR
Kroatien
Forskrift om verificeringsintervaller for visse retslige måleinstrumenter og om måden, hvorpå disse
anvendes, samt om kalibreringsintervaller for målestandarder, der anvendes til verificering af retslige
måleinstrumenter
Fristdato: 2015-01-12
2014/509/S
Sverige
Forskrifter om ændring af forskrifterne og de generelle anbefalinger (STAFS 2009:8) om målesystemer til
måling af overført el fra styrelsen for akkreditering og teknisk kontrol (SWEDAC)
Fristdato: 2015-01-19
2014/508/S
Sverige
Forskrifter om ændring af forskrifterne og de generelle anbefalinger (STAFS 2006:7) om målere til aktiv
elenergi fra styrelsen for akkreditering og kontrol (SWEDAC)
Fristdato: 2015-01-19
2014/510/S
Sverige
Forskrifter om ændring af forskrifterne og de generelle anbefalinger (STAFS 2009:9) om tilbagevendende
kontrol af målere til aktiv elenergi fra styrelsen for akkreditering og teknisk kontrol (SWEDAC)
Fristdato: 2015-01-20

Naturgas
2014/523/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsbestemmelser for naturgasanlæg efter lov om
arbejdsmiljø
Fristdato: 2015-01-30
Plantebeskyttelsesmidler
2014/514/F
Frankrig
Lovforslag om energiomstilling til grøn vækst, retsakt fra Nationalforsamlingen - artikel 18a - Anvendelse af
plantebeskyttelsesmidler på det nationale område
Fristdato: 2015-01-21
Radarudstyr

2014/9507/CH
Schweiz
[EN] NT3004 - Technical Standard concerning radar intended for landslide and debris flow monitoring,
avalanche detection, other similar safety-related applications and radar intended to detect bird migration [EN]
Radio- og telekommunikation

2014/9508/CH
Schweiz
[EN] Decree of the Federal Office for Communications on telecommunications installations (OOIT) [EN]
Fristdato: 2015-01-05
2014/505/B
Belgien
Radiogrænseflade E30 (V1.1) til radiokommunikationsudstyr til digitale radioforbindelser i frekvensbåndet
40.5-43.5 GHz
Fristdato: 2015-01-19
2014/528/E
Spanien
UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE IET/.............OM ÆNDRING AF BEKENDTGØRELSE IET/787/2013 AF
25. APRIL, DER GODKENDER DE NATIONALE RAMMER FOR ALLOKERING AF FREKVENSER
Fristdato: 2015-02-02
Radio- og teleterminaludstyr
2014/477/D
Tyskland
SSB FE-OE 043 - Grænsefladespecifikation for radiokædeudstyr i området 31 GHz (punkt-til-punkt og punkttil-flerpunkt), udgave august 2014
Fristdato: 2015-01-05
2014/500/B
Belgien
Radiogrænseflade B10 til radiokommunikationsapparater med begrænset rækkevidde beregnet til trådløse
mikrofoner, bestemte intercomsystemer, apparater til hørehæmmede, audioforbindelser i køretøjer til
understøttelse af radio og fremstilling af radioprogrammer.
Fristdato: 2015-01-19
Sikkerhed
2014/487/UK

Det Forenede Kongerige
Godkendt dokument Q: sikkerhed - krav Q1 – uautoriseret adgang Se referencen til de vedhæftede
dokumenter: - godkendt dokument Q: sikkerhed - krav Q1 – uautoriseret adgang: høringsudkast
Fristdato: 2015-01-08
2014/486/UK
Det Forenede Kongerige
Godkendt dokument M: del M: adgang til og anvendelse af bygninger — bind 1 boliger Se referencen til de
vedhæftede dokumenter: – godkendt dokument M: del M: adgang til og anvendelse af bygninger — bind 1
boliger: høringsudkast.
Fristdato: 2015-01-08
2014/513/F
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for infrastruktur og miljø, der ændrer forskrift om anlæg (ekstern sikkerhed) i
forhold til indførelsen af visse mineanlæg i omfanget af dekret om anlæg (ekstern sikkerhed)
Fristdato: 2015-01-22
Skatter og afgifter
2014/524/DK
Danmark
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.,
personskatteloven og forskellige andre love (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af
elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af
bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos
m.v.)
Fristdato: 2015-01-30
Spil og lotteri
2014/492/E
Spanien
Udkast til bekendtgørelse fra ministeren for territorial- og indenrigspolitik, som regulerer de tekniske
betingelser for spillemaskiner og regler for sammenkobling af disse
Fristdato: 2015-01-12
2014/491/E
Spanien
Udkast til dekret fra regeringen i Aragonien om godkendelse af bekendtgørelsen for spillemaskiner
Fristdato: 2015-01-12
2014/499/A
Østrig
Lov af …………, der ændrer delstaten Kärntens lov om spille- og slotmaskiner
Fristdato: 2015-01-16
2014/506/EE
Estland
Lov vedrørende ændring af lov om spil, lov om medietjenester og lov om reklame
Fristdato: 2015-01-19
2014/501/RO
Rumænien
Lov om ændring og supplering af retsakter på spilområdet
Fristdato: 2014-10-17

2014/9017/N
Norge
[EN] Regulation concerning amendments to regulation of 24. February 1995 no. 185 concerning the Lottery
Act (forskrift 24. februar 1995 nr. 185 til lov om lotterier) [EN]
Fristdato: 2015-01-19
2014/517/GR
Grækenland
Notifikation af udkast til beslutning nr. 126 “Beslutning, der regulerer aspekter af kommerciel kommunikation i
forbindelse med spil”
Fristdato: 2015-01-26
2014/521/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift om spillemaskiner (brugsvilkår) (ændring) af 2015
Fristdato: 2015-01-29
Sundhed
2014/495/IRL
Irland
Forskrifter om folkesundhed (solarier) (sundhedsoplysninger) af 2015
Fristdato: 2015-01-12
Sygdomsbekæmpelse
2014/516/UK
Det Forenede Kongerige
Ændringsbekendtgørelse af 2015 om bovin virusdiarré (Skotland)
Fristdato: 2015-01-26
Trafik- og færdselsregler

2014/475/D
Tyskland
50. forskrift til ændring af færdselslovmæssige bestemmelser
Fristdato: 2015-01-05
2014/483/I
Italien
Regulerende dekret om opdatering af de tekniske retningslinjer for anvendelse og installation af passive
sikkerhedsforanstaltninger til trafikbeskyttelse
Fristdato: 2015-01-07
2014/490/NL
Nederlandene
Ændring af regulativ om færdselsregler og færdselsskilte af 1990 (udvidet mulighed for miljøzoner og nogle
tekniske tilpasninger)
Fristdato: 2015-01-12
Udenrigshandel
2014/526/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for videnskab, forskning og økonomi, der ændrer den anden forskrift af 2011
om udenrigshandel (2. AußWV 2011)
Fristdato: 2015-02-02

2014/525/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for videnskab, forskning og økonomi, der ændrer den første forskrift af 2011
om udenrigshandel (1. AußWV 2011)
Fristdato: 2015-02-02
Vejarbejde
2014/527/SK
Slovakiet
Tekniske betingelser (TP) xx/2014 – Forslag til renovering af veje af cementbeton
Fristdato: 2015-02-02

