
Seznam notifikacij po Direktivi (EU) 2015/1535, prejetih med 1. in 31. 
januarjem 2016 

Od 1. maja 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica EU, redno prejemamo notifikacije predlogov 

tehničnih predpisov članic EU v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 (prej 98/34/ES).  

Datum mirovanja je določen v skladu z 9. členom omenjene direktive in pomeni obdobje, v katerem je 

mogoče posredovati pripombe na osnutek predpisa Evropski komisiji. 

 

 

Država notifikacije 

Oznaka notifikacije 

Predmet notifikacije 

Datum notifikacije (rok mirovanja je 90 dni od tega datuma) 

Avstrija  

2016/0025/A 

Predpis o proizvodnji in dajanju v promet tobačnih izdelkov ter oglaševanju tobačnih izdelkov in zaščiti 

nekadilcev  

15. 1. 2016 

 

Avstrija  

2016/0032/A 

Predpis o dostopnosti gradbenih proizvodov na trgu, njihovi uporabi in nadzoru trga  

21. 1. 2016 

 

Belgija  

2016/0018/B 

Predhodni osnutek uredbe o uvedbi reguliranih cen knjig 

13. 1. 2016 

 

Češka republika  

2015/0727/CZ 

Zakon o zdravilih  

30. 12. 2015 

 

Češka republika 

2016/0003/CZ 

Tehnični podatki za farmacevtske snovi  

4. 1. 2016 

 

Češka republika 

2016/0005/CZ 

Predpis o določitvi tehničnih zahtev za izbrane gradbene proizvode   

5. 1. 2016 

 

Češka republika 

2016/0024/CZ 

Zahteve za gnojila, pomožna sredstva za izboljšavo tal, pomožne rastlinske pripravke in substrate ter za 

agrokemijsko testiranje kmetijskih površin  

14. 1. 2016 

 

Danska  



2016/0016/DK 

Odredba o zahtevah za zvočne in svetlobne signalne naprave za vozila lahke železnice pri vožnji na 

javnih cestah 

12. 1. 2016 

 

Danska  

2016/0019/DK 

Odredba o igralnicah na kopnem 

13. 1. 2016 

 

Estonija  

2016/0023/EE 

Zahteve o pogojih in postopkih za ravnanje s prepovedanimi drogami in psihotropnimi snovmi v 

zdravstvene in znanstvene namene 

14. 1. 2016 

 

Finska  

2016/0026/FIN 

Predpis o higieni živil v primarni proizvodnji  

15. 1. 2016 

 

Finska 

2016/0033/FIN 

Predpis o pregledih mesa  

21. 1. 2016 

 

Francija  

2016/0006/F 

Tehnične opombe k farmakopeji, ki so predmet ugotavljanja javnega mnenja  

5. 1. 2016 

 

Francija  

2016/0008/F 

Zahteve medpanožnega združenja za sveže sadje in zelenjavo ter o velikosti in masi jabolk  

6. 1. 2016 

 

Francija  

2016/0009/F 

Zahteve iz prometnega zakonika  

6. 1. 2016 

 

Francija  

2016/0011/F 

Zahteve za javno zdravje in odpadke, s katerimi se skrbno ravna zaradi infekcijskih in podobnih 

nevarnosti 

8. 1. 2016 

 

Francija  

2016/0012/F 

Zahteve o predobdelavi infektivnih bolnišničnih in podobnih odpadkov z dezinfekcijo 

8. 1. 2016 

 

Francija  

2016/0013/F 



Predpis o goljufijah in ponaredkih na področju proizvodov ali storitev, kar zadeva pivovarske proizvode 

8. 1. 2016 

 

Grčija  

2016/0036/GR 

Tekoči naftni proizvodi – metilni estri maščobnih kislin kot biogoriva in kot biotekočine – zahteve in 

metode preskušanja 

25. 1. 2016 

 

Irska  

2016/0004/IRL 

Zahteve – drenaža in odstranjevanje odpadne vode  

5. 1. 2016 

 

Italija  

2016/0010/I 

Tehnične zahteve za preprečevanje požarov za pisarniške dejavnosti 

7. 1. 2016 

 

Italija  

2016/0021/I 

Zahteve za odobritev uradnih metod za analizo gnojil  

14. 1. 2016 

 

Litva  

2015/0725/LV 

Postopek za začetek veljavnosti in izvrševanje kazenskega prava 

23. 12. 2015 

 

Luksemburg 

2016/0007/L 

Priglasitev radijskih vmesnikov  

6. 1. 2016 

 

Madžarska 

2016/0034/HU 

Predpis o informacijah o živilih 

22. 1. 2016 

 

Nemčija  

2015/0724/D 

Subvencioniranje naknadne vgradnje sistemov za zmanjšanje trdnih delcev pri osebnih vozilih in lahkih 

tovornih vozilih z motorji z avtomatskim vžigom (dizelski) 

23. 12. 2015 

 

Nemčija  

2016/0014/D 

Predpis o narkotikih in drugih zakonskih predpisih 

8. 1. 2016 

 

Nemčija  

2016/0027/D 

Uredba o zdravstvenem varstvu rastlin in uporabi semen 

15. 1. 2016 



 

Nemčija  

2016/0028/D 

Predpis o prepovedih in omejitvah pri dajanju v promet in prodaji nevarnih snovi, zmesi in proizvodov  

18. 1. 2016 

 

Nizozemska  

2016/0015/NL 

Uredba o predpisih glede zahtev, ki jih morajo izpolnjevati merilni instrumenti, preden so dani na trg, v 

uporabo ali se uporabljajo, kakor tudi o ugotavljanju skladnosti merilnih instrumentov in obveznostih 

gospodarskih subjektov ter spremembi uredbe o merskih enotah (Uredba o merilnih instrumentih in 

gospodarskih subjektih) 

11. 1. 2016 

 

Nizozemska  

2016/0020/NL 

Določitev pravil glede zahtev, ki jih morajo izpolnjevati statični merilniki pretoka, merilniki masnega 

pretoka, merilniki nivoja tekočine, neredni merilniki goriva, avtomati CG in dinamične mostne tehtnice  

14. 1. 2016 

 

Nizozemska  

2016/0030/NL 

Predpis o določitvi pravil glede zahtev, ki jih morajo izpolnjevati statični merilniki pretoka, merilniki 

masnega pretoka, merilniki nivoja tekočine, neredni merilniki goriva, avtomati CG in dinamične mostne 

tehtnice  

20. 1. 2016 

 

Nizozemska  

2016/0037/NL 

Predpis o določitvi kategorij proizvodnih obratov za spodbujanje proizvodnje trajnostne energije  

26. 1. 2016 

 

Poljska  

2015/0726/PL 

Predpis o tehničnih zahtevah za vozila in obsegu obvezne opreme 

29. 12. 2015 

 

Slovaška  

2016/0031/SK 

Predpis o določitvi seznamov skupin gradbenih proizvodov in sistemov ocenjevanja njihovih lastnosti 

21. 1. 2016 

 

Švedska  

2016/0029/S 

Predpisi o odobritvi naprav z blokado vozila  

19. 1. 2016 

 

Velika Britanija  

2016/0001/UK 

Specifikacije upravljanja in vmesnika za elektronsko opremo za prikazovanje na cestah, rezerviranih za 

motorna vozila 

4. 1. 2016 

 

Velika Britanija 



2016/0002/UK 

Specifikacije zmogljivosti za elektronsko opremo za prikazovanje na avtocestah 

4. 1. 2016 

 

Velika Britanija 

2016/0022/UK 

Zahteve o tarifah za dovajanje toka  

14. 1. 2016 

 


