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Byggebestemmelser

2014/532/UK
Det Forenede Kongerige
Gennemgang til bedre lovgivning Ændringer og opdateringer af teknisk vejledning, der understøtter
bygningsstandarder – anset som de facto-forskrifter i henhold til bygningsreglementet (Skotland) 2004
Fristdato: 2015-02-04

2014/535/CY
Cypern
Dekret vedrørende forskrifter om bygningers energimæssige ydeevne (krav til nye tekniske
bygningssystemer installeret i eksisterende bygninger og bygningsenheder samt udskiftede og opgraderede
tekniske bygningssystemer)
Fristdato: 2015-02-05
Certificering
2014/566/UK
Det Forenede Kongerige
Ordning for certificering af mikroproduktion (Microgeneration Certification Scheme): MCS 007
Produktcertificeringsordningskrav: Varmepumper Udgave 3.0
Fristdato: 2014-11-25
Elektrisk og elektronisk udstyr
2014/556/D

Tyskland
Lov om ændring af loven om markedsføring, tilbagetagelse og miljøvenlig bortskaffelse af elektrisk og
elektronisk udstyr
Fristdato: 2015-02-23
Euforiserende stoffer

2014/540/LT
Litauen
Udkast vedrørende ændring af bekendtgørelse nr. 5 fra sundhedsministeren i Republikken Litauen af 6.
januar 2000 om vedtagelse af listerne over narkotika og psykotrope stoffer
Fristdato: 2015-02-09

2014/543/EE
Estland
Udkast til forskrift om ændring af forskrift nr. 73 fra socialministeren af 18. maj 2005 om betingelser og
procedurer for håndtering af narkotiske og psykotrope stoffer til medicinsk anvendelse og forskning,
betingelser og procedurer for registrering og rapportering inden for dette område og lister over narkotiske og
psykotrope stoffer
Fristdato: 2014-11-25
2014/563/S
Sverige
Udkast til forskrift om ændring af forskrift (1992:1554) om kontrol af narkotika
Fristdato:2014/561/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 (herefter: dekretet)
Fristdato: 2014/567/EE
Estland
Udkast til forskrift om ændring af forskrift nr. 73 fra socialministeren af 18. maj 2005 om betingelser og
procedurer for håndtering af narkotiske og psykotrope stoffer til medicinsk anvendelse og forskning,
betingelser og procedurer for registrering og rapportering inden for dette område og lister over narkotiske og
psykotrope stoffer
Fristdato: Føde- og drikkevarer

2014/559/EE
Estland
Udkast til forskrift fra landbrugsministeren med titlen "Krav til angivelse af fødevareoplysninger på ikkefærdigpakkede fødevarer"
Fristdato: 2015-02-23
Genbrugsbyggematerialer
2014/564/A
Østrig
Bekendtgørelse fra forbundsministeren for landbrug og skovbrug, miljø og vandforvaltning om pligter
vedrørende bygge- og nedrivningsarbejder, sortering og behandling af affald, der opstår i forbindelse med
bygge- og nedrivningsarbejder, fremstillingen af genbrugsbyggematerialer samt disses ophør som affald
(bekendtgørelsen for genbrugsbyggematerialer)
Fristdato: 2015-02-25
Gødning

2014/542/D
Tyskland
Første forskrift til ændring af forskriften om gødninger
Fristdato: 2015-02-11
Hygiejne

2014/530/LT
Litauen
Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. V-895 fra Republikken Litauens sundhedsminister af 9. december
2004 om godkendelse af den litauiske hygiejnestandard HN 105:2014 "Polymerbyggevarer og
polymermøbelmaterialer"
Fristdato: 2015-02-04

Jagt
2014/557/D
Tyskland
Anden lov til ændring af jagtloven i delstaten Nordrhein-Westfalen og til ændring af andre forskrifter (lov om
miljøvenlig jagt)
Fristdato: 2015-02-23
Køretøjer

2014/548/UK

Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2015 om pedalcykler (konstruktion og anvendelse) (ændring)
Fristdato: 2015-02-13
Medicinal varer
2014/9019/IS
Island
[EN] Regulations on granting of licences for parallel import of medicinal products. [EN]
Fristdato: 2015-03-02
Metrologi og måling

2014/541/A
Østrig
Udkast til forskrift, med hvilken kalibreringsforskrifterne for måleinstrumenter til bestemmelse af
bulkdensiteten for korn ændres
Fristdato: 2015-02-11
2014/570/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag om fastsættelse af metrologiske og tekniske krav til bestemte måleinstrumenter,
herunder testmetoder til verificering af disse instrumenter: "varmemålere og tilhørende udstyr - flowmålere til
brug i bolig- og erhvervsmiljøer samt miljøer med mindre industri"
Fristdato: 2015-02-25
2014/568/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag om fastsættelse af metrologiske og tekniske krav til bestemte måleinstrumenter,
herunder testmetoder til verificering af disse instrumenter: "varmemålere – kompakte og kombinerede
varmemålere til brug i bolig- og erhvervsområder samt områder med let industri"
Fristdato: 2015-02-25
2014/575/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag om fastsættelse af metrologiske og tekniske krav til bestemte måleinstrumenter,
herunder prøvningsmetoder til verificering af disse instrumenter: "Varmemålere og tilhørende udstyr temperaturfølere til brug i bolig- og erhvervsmiljøer samt miljøer med mindre industri"
Fristdato: 2015-02-26
14/572/CZ
Tjekkiet
Udkast til generelt tiltag om fastsættelse af metrologiske og tekniske krav til bestemte måleinstrumenter,
herunder prøvningsmetoder til verificering af disse instrumenter: "Varmemålere og tilhørende udstyr beregningsenheder til brug i bolig- og erhvervsområder samt områder med let industri"
Fristdato: 2015-02-26
Miljøbestemmelser, køretøjer

2014/552/NL
Nederlandene
Forskrift til ændring af forskrift om personbiler (relativ brændstoføkonomi) med hensyn til udelukkelse af
køretøjstyper med meget lav CO2-udstødning fra referencestandarden
Fristdato: 2015-02-19
Mærkning
2014/578/I

Italien
Udkast til teknisk standard i henhold til regionallov nr. 21 af 13. august 2002 og forskrift for anvendelse af
fællesmærket som godkendt ved dekret nr. 138 af 27. september 2012 fra generaldirektøren for det
regionale institut for udvikling af landdistrikter (ERSA). Produktet: filippinsk tæppemusling og blåmusling.
Fristdato: 2015-03-02
Plantebeskyttelsesmidler

2014/538/A
Østrig
Udkast til forskrift udstedt af Steiermarks delstatsregering af ……………… om kontrol af anvendt
plantebeskyttelsesudstyr (Steiermarks kontrolforskrift vedr. plantebeskyttelsesudstyr)
Fristdato: 2015-02-06
Radio- og tv-modtagere
2014/569/I
Italien
Beslutning om "Ændringer til fastsættelsen af standarder for dekodere og bestemmelser om modtagelse af
adgangsstyrede tv-programmer som angivet i beslutning nr. 216/00/CONS".
Fristdato: 2015-02-25
Radiofrekvenser
2014/565/SI
Slovenien
Generel lov om ændring af den generelle lov om planen for anvendelsen af radiofrekvenser (NURF-3a)
Fristdato: 2015-02-25

Reklamer
2014/549/EE
Estland
Udkast til lovændring af reklamelov
Fristdato: 2015-02-16
Skatter og afgifter

2014/533/DK
Danmark
Forslag til Lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om
vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og
harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport)
Fristdato: 2014-11-05

2014/544/EE
Estland
Ændringslov vedrørende lov om metrologi, lov om punktafgifter på alkohol, tobak, brændstof og elektricitet
samt lov om statsafgifter
Fristdao: 2015-02-11

2014/546/HU
Ungarn
Ændring af lov nr. CIII af 2011 om produktafgift med henblik på folkesundheden (Neta)
Fristdato: 2014-11-12

2014/551/HU

Ungarn
Ændring af lov nr. LXXXV af 2011 om miljørelaterede produktafgifter
Fristdato: 2014-11-18
Skydevåben, ammunition og pyrotekniske artikler

2014/534/CZ
Tjekkiet
Lovudkast, der ændrer lov nr. 156/2000 om certificering af skydevåben, ammunition og pyrotekniske artikler
samt om håndtering af visse pyrotekniske artikler, som ændret
Fristdato: 2015-02-05
Slagtning

2014/554/HU
Ungarn
Dekret fra FM (landbrugsministeriet) om de detaljerede regler for drift af slagtesteder
Fristdato: 2015-02-20
Spil og lotteri

2014/536/F
Frankrig
Kravspecifikation for udbydere af spil på nettet som godkendt ved fællesministeriel bekendtgørelse af 17.
maj 2010
Fristdato: 2015-02-05

2014/537/PL
Polen
Lov om ændring af lov om hasardspil
Fristdato: 2015-02-06

2014/537/PL
Polen
Lov om ændring af lov om hasardspil
Fristdato: 2015-02-06

2014/547/RO
Rumænien
Lov om ændring og supplering af retsakter på spilområdet
Fristdato: 2015-02-12

2014/550/A
Østrig
Delstatslov vedrørende indgåelse af væddemål og formidling af væddemål og væddemålskunder
(Oberösterreichs lov om væddemål)
Fristdato: 2015-02-16
2014/560/E
Spanien
UDKAST TIL DEKRET 17/2003 AF 6. FEBRUAR OM OPRETTELSE OG REGULERING AF REGISTRE
OVER MODELLER OG VIRKSOMHEDER KNYTTET TIL ARKADE- OG SPILLEMASKINER I DEN
SELVSTYRENDE REGION CASTILLA Y LEÓN OG REGLERNE, DER REGULERER SPILLEMASKINER
OG FORLYSTELSESARKADER I DEN SELVSTYRENDE REGION CASTILLA Y LEÓN, GODKENDT VED
DEKRET 12/2005 AF 3. FEBRUAR.

Fristdato: 2015-02-23
Sundhedsskadelige varer
2014/562/S
Sverige
Forslag til forskrift om ændring af forskriften (1999:58) om forbud mod visse sundhedsskadelige varer
Fristdato: Terrorbekæmpelse
2014/576/UK
Det Forenede Kongerige
Lovforslag om terrorbekæmpelse og sikkerhed af 2014
Fristdato: 2015-02-27
Tobaksvarer

2014/539/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 15. april 2010 om regler for angivelse af
sundhedsadvarsler på enkeltpakninger med tobaksvarer og om tilføjelse af et piktogram rettet mod gravide
kvinder
Fristdato: 2015-02-09
Trafiksystemer

2014/545/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrifter om færdselstavler og generelle retningslinjer af 2015
Fristdato: 2015-02-12
Varme- og køleanlæg

2014/555/A
Østrig
Udkast til forskrift fra delstatsregeringen om markedsføring og drift af varmeanlæg (Kärntens forskrift for
varmeanlæg – K-HeizVO)
Fristdato: 2015-02-20

Vejanlæg
2014/531/SK
Slovakiet
Tekniske specifikationer TP xx/2014 - diagnose og evaluering af tilstanden af kørebaner af cementbeton
Fristdato: 2015-02-04

2014/553/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 30. september 2011 om ydelseskrav til og regler for
idriftsættelse af faste vejvisningstavler
Fristdato: 2015-02-20
Vinproduktion
2014/577/HU
Ungarn
Landbrugsministerens dekret om udvidelse af den nationale sammenslutning af vinkommuners
bestemmelser om markedsforvaltning, særlige inspektionsmetoder til forbedring af eftersporing af vine uden

geografisk betegnelse og om betaling af relevante inspektionsgebyrer
Fristdato: 2015-11-27
Ædelmetaller og ædelsten
Italien
2014/571/I
Udkast til præsidentielt dekret - Forskrift om yderligere ændringer til præsidentielt dekret nr. 150 af 30. maj
2002 om bestemmelser for anvendelse af lovdekret nr. 251 af 22. maj 1999 om reglerne for holdigheder af
og identifikationsmærker til ædle metaller.
Fristdato: 2015-02-25

