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Alkoholtests
2014/628/LT
Litauen
Lovudkast fra Republikken Litauen om ændring af artikel 18 og 34 i lov nr. I-857 om alkoholkontrol
Fristdato: 2015-03-16
Allergifremkaldende stoffer og produkter
2014/588/F
Frankrig
Dekret om ændring af loven om forbrug med hensyn til bl.a. information til forbrugerne om allergener og
ikkefærdigpakkede fødevarer
Fristdato: 2015-03-04
Biologiske produkter
2014/639/PL
Polen
Udkast til forskrift fra økonomiministeren om ændring af forskriften om kvalitetskrav til biokomponenter,
testmetoder for biokomponenters kvalitet og måden til at tage prøver af biokomponenter
Fristdato: 2015-03-18
Brandsikkerhed
2014/641/I
Italien
Udkast til ministerielt dekret om: "Godkendelse af tekniske forskrifter for brandforebyggelse i henhold til
artikel 15 i lovdekret nr. 139 af 8. marts 2006"
Fristdato: 2015-03-19
Byggebestemmelser
2014/615/SK
Slovakiet
Tekniske specifikationer xx/2014 Geotekniske undersøgelser for tunneller
Fristdato: 2015-03-12
2014/614/D
Tyskland
Del III af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer - september 2014
Fristdato: 2015-03-12
2014/613/D
Tyskland
Del II af listen i de tekniske byggeforskrifter – ændringer, sept. 2014
Fristdato: 2015-03-12
2014/612/D
Tyskland
Mønsterliste i de tekniske byggeforskrifter, ændringer, september 2014
Fristdato: 2015-03-12
2014/640/SK
Slovakiet
Tekniske specifikationer xx/2014 beskyttelse mod vand i tunneler og fjernelse af vand fra tunneler
Fristdato: 2015-03-19
Dyrevelfærd

2014/581/SI
Slovenien
Regler vedrørende ændringer og supplementer til reglerne om krav til formering af husdyr
Fristdato: 2015-03-03
2014/9020/N
Norge
[EN] Draft regulation concerning non-commercial movement of pets [EN]
Fristdato: 2015-03-10
2014/627/NL
Nederlandene
Ændring af forskrift om dyreholdere vedrørende tilladelse til anvendelse af en fødselshjælper
Fristdato: 2015-03-16
2014/9021/N
Norge
[EN] Draft regulation amending regulation concerning animal health conditions for import and export of live
mammals, birds, reptiles, amphibians, bees and bumblebees [EN]
Fristdato: 2015-03-13
Energi
2014/586/NL
Nederlandene
Forskrift, der gennemfører energiinvesteringsfradraget af 2001 med energilisten af 2015
Fristdato: 2014-12-04
2014/592/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2015 om incitamentsordning vedrørende varmeproduktion med vedvarende energi og
incitamentsordningen vedrørende privat varmeproduktion med vedvarende energi (ændring)
Fristdato: 2014-12-09
2014/591/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2015 om incitamentsordning til produktion af varme med vedvarende energi (ændring)
Fristdato: 2014-12-09
2014/590/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2015 om en incitamentsordning vedrørende privat varmeproduktion med vedvarende energi
(ændring)
Fristdato: 2014-12-09
Euforiserende stoffer
2014/583/FIN
Finland
Ændring af narkotikaloven (373/2008) og straffeloven (39/1889) vedrørende tilføjelse af nye psykoaktive
stoffer under national kontrol. Hasteforanstaltningen angående en ændring er baseret på en dom afsagt af
Den Europæiske Unions Domstol, dateret den 10. juli 2014 for de forenede sager C-358/13 og C-181/14.
Disse sager er årsag til, at kontrollerede stoffer, som tidligere var underlagt medicinloven (395/1987), nu bør
være underlagt narkotikalovgivningen. Udkast til lov: regeringens udkast til parlamentet om ændring af
narkotikalovgivningen og straffeloven (XX/2015
Fristdato: 2014-12-17
2014/589/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)
2014/594/FIN
Finland
Dekret: Social- og sundhedsministeriets dekret af XX/2015 om psykoaktive stoffer, som er forbudte på
forbrugermarkedet Klassificering af stoffer, som tidligere ikke var underlagt kontrol, i henhold til et nyt dekret
på grund af ændring af narkotikaloven
Fristdato: 2014-12-22
2014/593/FIN
Finland
Dekret: Dekret fra social- og sundhedsministeriet om psykoaktive stoffer, der er forbudt på
forbrugermarkedet XX/2015 Flytning af stoffer, der er underlagt lægemiddelloven, til et nyt dekret i medfør af
ændringen af narkotikaloven
Fristdato: 2014-12-19
2014/655/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, præparater og planter, der anses for at være
narkotika, bilag IV
Fristdato: 2014/654/FIN
Finland
Regeringsdekret, som ændrer regeringsdekretet om stoffer, præparater og planter, der anses for at være
narkotika, bilag IV
Fristdato: Farmaceutiske produkter
2014/651/CZ
Den Tjekkiske Republik
Tekniske bemærkninger til farmaceutiske substanser og produkter indgivet til offentlig gennemgang
(vedhæftede tekster) Udkastet omhandler de følgende farmaceutiske produkter: Acidi borici unguentum
Carbonis detergens tinctura Tetracaini hydrochloridi oculoguttae
Fristdato: 2015-03-31
Føde- og drikkevarer
2014/596/P
Portugal
Det notificerede projekt vedtager nationale foranstaltninger vedrørende spørgsmål, der ikke specifikt
harmoniseres i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om
fødevareinformation til forbrugerne.
Fristdato: 2015-03-10
2014/595/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: 2015-03-10
2014/611/RO
Rumænien
Bekendtgørelse fra vicepremierministeren, ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter,
sundhedsministeren og præsidenten for den nationale myndighed for forbrugerbeskyttelse om godkendelse
af den tekniske forskrift for produktion, etikettering samt markedsføring af gærede alkoholiske drikkevarer
(foruden øl og vin) beregnet til konsum

Fristdato: 2015-03-12
2014/633/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikterne om
ændring af forskrift fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikterne nr.
24/2014 om bageriprodukter, konfektureprodukter og pasta.
Fristdato: 2015-03-17
2014/632/SK
Slovakiet
Udkast til forskrift fra Den Slovakiske Republiks ministerium for landbrug og udvikling af landdistrikterne om
kødprodukter.
Fristdato: 2015-03-17
2014/648/CY
Cypern
Lov om levnedsmidler (kontrol og salg) (ændring)
Fristdato: 2015-03-24
2014/652/F
Frankrig
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af 19. oktober 2006 om anvendelse af teknologiske
hjælpestoffer i fremstillingen af visse levnedsmidler
Fristdato: 2015-03-31
Gasinstallationer og -distribution
2014/579/A
Østrig
Forskrift fra Oberösterreichs delstatsregering, med hvilken sikkerheds- og miljøbeskyttelseslovgivningen for
gasanlæg udstedes (Oberösterreichs gasforskrift)
Fristdato: 2015-03-02
Fødevaresikkerhed
2014/619/S
Sverige
Forskrifter om ændring af fødevarestyrelsens forskrifter (LIVSFS 2005:20) om fødevarehygiejne
Fristdato: 2015-03-12
2014/624/DK
Danmark
Bekendtgørelse om fødevarehygiejne (fødevarer med traditionelle karakteristika)
Fristdato: 2015-03-13
Informationssikkerhed
2014/635/D
Tyskland
Udkast til lov om forøgelse af sikkerheden for informationstekniske systemer (it-sikkerhedslov)
Fristdato: 2015-03-18
Kontroludstyr
2014/580/S
Sverige
Transportstyrelsens forskrifter og generelle anbefalinger vedrørende teknisk kontroludstyr hos inspektions og kontrolorganer
Fristdato: 2015-03-03

Køretøjer
2014/650/D
Tyskland
Retningslinje til fremme af eftermontering af partikelreduktionssystemer i personbiler og lette
erhvervskøretøjer med kompressionstændingsmotor (diesel)
Fristdato: 2014-12-30
Landbrug
2014/647/HU
Ungarn
Ændring af dekret nr. 152/2009 af 12. november 2009 fra ministeriet for landbrug og udvikling af
landdistrikter om de obligatoriske krav for Codex Alimentarius Hungaricus
Fristdato: 2015-03-24
Miljøbestemmelser
2014/585/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for infrastruktur og miljø til ændring af forskrift af 2009 om fastsættelse af
vilkårlig afskrivning og investeringsfradrag for miljøinvesteringer (erstatning af liste over driftsmidler)
Fristdato: 2014-12-04
2014/584/NL
Nederlandene
Ændring af dekretet om brugen af gødning med henblik på gennemførelse af det femte handlingsprogram til
nitratdirektivet
Fristdato: 2015-03-04
2014/636/UK
Det Forenede Kongerige
Forskrift af 2015 om lov af 1990 om miljøbeskyttelse (lystfiskeres blyvægte) (England)
Fristdato: 2015-03-18
Radio- og telekommunikation
2014/609/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 18 for radiogrænsefladen vedrørende høretekniske hjælpemidler
Fristdato: 2015-03-11
2014/608/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 13 for radiogrænsefladen vedrørende trådløse audio-/multimediaapplikationer
Fristdato: 2015-03-11
2014/607/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 12 for radiogrænsefladen vedrørende aktive medicinske implantater
Fristdato: 2015-03-11
2014/606/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 11 for radiogrænsefladen vedrørende radiofrekvensidentifikationsudstyr (RFIDudstyr)
Fristdato: 2015-03-11
2014/605/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 09 for radiogrænsefladen vedrørende apparater, der er beregnet til anvendelse i
induktive applikationer

Fristdato: 2015-03-11
2014/604/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 08 for radiogrænsefladen vedrørende styring af modeller
Fristdato: 2015-03-11
2014/603/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 07 for radiogrænsefladen vedrørende alarmsystemer
Fristdato: 2015-03-11
2014/602/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 06 for radiogrænsefladen vedrørende apparater, der er beregnet til anvendelse i
radiobestemmelsesapplikationer
Fristdato: 2015-03-11
2014/601/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 05 for radiogrænsefladen vedrørende transport- og trafiktelematik (TTT)
Fristdato: 2015-03-11
2014/600/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 04 for radiogrænsefladen vedrørende jernbaneapplikationer
Fristdato: 2015-03-11
2014/599/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 03 for radiogrænsefladen vedrørende bredbåndssystemer til datatransmission
Fristdato: 2015-03-11
2014/598/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 02 for radiogrænsefladen vedrørende udstyr til sporing, søgning og dataindsamling
Fristdato: 2015-03-11
2014/597/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 01 for radiogrænsefladen vedrørende ikke-specificeret kortdistanceudstyr
Fristdato: 2015-03-11
2014/610/RO
Rumænien
Teknisk forskrift RO-IR 14 for radiogrænsefladen vedrørende "Citizens’ Band"-radiokommunikation (CBradiokommunikation)
Fristdato: 2015-03-12
2014/634/F
Frankrig
Bekendtgørelse om tekniske specifikationer for signalmodulation og kanalkodning til jordbaseret FMmikrobølgedatadistribution
Fristdato: 2015-03-17
Radio- og teleterminaludstyr
2014/616/UK
Det Forenede Kongerige

IR 2022 – Det Forenede Kongeriges grænsefladekrav 2022 for radio- og tv-sendere i frekvensområder, som
administreres af Ofcom
Fristdato: 2015-03-12
2014/625/PL
Polen
Udkast til forskrift fra ministeren for administration og digitalisering om tekniske og driftsmæssige krav for
digitale modtagere
Fristdato: 2015-03-13
Skatter og afgifter
2014/618/DK
Danmark
Forslag til lov om ændring af Forslag til lov om ændring af chokoladeafgifts-loven, lov om afgift af lønsum
m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love
(Forenkling af registrere-de varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af
varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for
selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af
banderoler på spiritus m.v.) (L 64)
Fristdato: 2014-12-12
2014/617/NL
Nederlandene
Ændring af visse skattelove og visse andre love (beskatningsforslag af 2015)
Fristdato: 2014-12-12
2014/638/UK
Det Forenede Kongerige
Udkast til bekendtgørelse af 2015 om afgifter for engangsbæreposer (England)
Fristdato: 2014-12-18
Skibsfart
2014/643/DK
Danmark
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om
arbejdsmiljø i skibe
Fristdato: 2015-03-20
Solarier
2014/626/DK
Danmark
Bekendtgørelse om kontrolmåling af solarier i solcentre og om digital registrering.
Fristdato: 2015-03-16
Solcellesystemer mv.
2014/587/MT
Malta
Ændringer af senatsmeddelelse 52 af 2010 om registrering af solvandvarmere, solfangere og
solcellesystemer
Fristdato: 2015-03-04
Spil og lotteri
2014/623/E
Spanien
Udkast til dekret om forskriften for væddemål i den selvstyrende region Cantabrien
Fristdato: 2015-03-13
Sundhedsydelser

2014/629/A
Østrig
Forskrift fra forbundsministeren for sundhed omhandlende implementering og videreudvikling af ELGA
(ELGA-forskrift 2015– ELGA-VO 2015)
Fristdato: 2015-03-16
Taxier og taxametre
2014/631/NL
Nederlandene
Forskrift fra statssekretæren for infrastruktur og miljø til ændring af forskrift om specifikationer for indbygget
computer i taxaer (ændring af forskrift om indbygget computer i taxaer)
Fristdato: 2015-03-17
Trafiksystemer
2014/653/A
Østrig
Ydelsesbeskrivelse for trafik og infrastruktur, LB-VI, udgave: 004
Fristdato: 2015-03-31
Vejarbejde
2014/620/UK
Det Forenede Kongerige
Midlertidigt vejledningsnotat (IAN) 104/15 Forankring af eftermonterede fastgørelsesanordninger og
armeringsstænger i beton
Fristdato: 2015-03-12

