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Sprog

DK - Danmark

DA - Dansk

3A.

Ansvarlig tjenestegren
Erhvervsstyrelsen
Langelinie allé 17
2100 København Ø
Danmark
+45 35 29 10 00
notifikationer@erst.dk

3B.

Tjenestegren, der har udarbejdet udkastet

5.

Titel

-

6.

Berørte produkter og/eller tjenesteydelser
B00 - BYGGERI

7.

Notifikation i medfør af en EU-retsakt
Forordning (EF) nr. 315/93 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler
Forordning (EF) nr. 852/853/854/2004 vedrørende fødevarehygiejne
Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

Forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til
fødevarer
Direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om
fødevareinformation til forbrugerne
Direktiv 2006/123/EF tjenesteydelser i det indre marked
kun informationssamfundets tjenester
eller angiv bestemmelser

kvantitative eller territoriale begrænsninger

krav om en bestemt retlig form

krav vedrørende besiddelsen af et selskabs kapital

krav vedrørende adgang, der er forbeholdt bestemte
tjenesteydere

forbud mod at have flere forretningssteder på
samme stats område

krav om et minimumsantal af ansatte

faste priser, som tjenesteyderen skal overholde

krav om udføre bestemte andre tjenesteydelser

Andre / yderligere oplysninger

8.

Hovedindhold

9.

Kort begrundelse

10.

Referencedokumenter og grundtekster
Der findes ingen grundtekst

Begræns markedsføringen eller brugen af et kemisk stof, præparat eller produkt

Henvisninger i grundteksten

Grundtekster er fremsendt inden for rammerne
af en tidligere notifikation

11.

Påberåbelse af hasteprocedure
Ja

12.

Begrundelse for hasteproceduren

13.

Fortrolighed
Ja

Henvisning i tidligere notifikation(er)

/

/

/

/

14.

Skatte- og afgiftsmæssige foranstaltninger
Ja

15.

Konsekvensundersøgelse
Ja (i en separat fil)
eller angiv

16.

WTO- og SPS-aspektet

WTO-aspekt
Ja
Nej - udkastet er hverken en teknisk forskrift eller en overensstemmelsesvurdering
Nej - udkastet er i overensstemmelse med en international standard
Nej - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.

SPS-aspektet
Ja
Nej - udkastet er ikke en sundheds- eller plantesundhedsforanstaltning
Nej - indholdet er det samme som i en international standard, direktiv eller anbefaling
Nej - Udkastet har ingen særlig indvirkning på international handel.

