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Commissie

Richtlijn (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificacão - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan Нотификация - Notifikacija
Land

Taal

B - Belgique/België

NL - Nederlands

3A.

Dienst die de kennisgeving verzendt

3B.

Dienst die de kennisgeving doet

5.

Title

6.

Producten en/of diensten waarop het ontwerp betrekking heeft
B00 - BOUW

7.

Kennisgeving uit hoofde van een ander communautair besluit
Verordening (EG) nr. 315/93 inzake verontreinigingen in levensmiddelen
Verordeningen (EG) nr. 852/853/854/2004 inzake levensmiddelenhygiëne
Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen

Verordening (EG) nr. 1925/2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde
andere stoffen aan levensmiddelen
Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011
betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten
Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt
Alleen diensten van de informatiemaatschappij
of de bepalingen vermelden

kwantitatieve of territoriale beperkingen

verplichting een bepaalde rechtsvorm te kiezen

eisen aangaande het aandeelhouderschap van
een onderneming

eisen die de toegang voorbehouden aan bepaalde
dienstverrichters

een verbod om op het grondgebied van dezelfde
staat meer dan één vestiging te hebben

eisen die een minimumaantal werknemers
vaststellen

vastgestelde tarieven die de dienstverrichter moet
aanhouden

verplichting om andere specifieke diensten te
verrichten

Overige / Extra informatie

8.

Wezenlijke inhoud

9.

Beknopte motivering

10.

Referentiedocumenten, basisteksten
Er zijn geen basisteksten

Beperking van de verhandeling of het gebruik van een stof, preparaat of chemisch product

Nummers of titels van de basisteksten

De basisteksten zijn met een eerdere
kennisgeving meegestuurd

11.

Nummer(s) van eedere kennisgeving(en)

Beroep op de urgentieprocedure
Ja

12.

Motivering van het beroep op dringende redenen

13.

Vertrouwelijkheid
Ja

/

/

/

/

14.

Fiscale maatregelen
Ja

15.

Effectbeoordelingen
Ja (in een apart bestand)
of nader aangeven

16.

TBT- en SPS-aspecten

TBT-aspect
Ja
Nee, het ontwerp is geen technisch voorschrift, noch een procedure voor de beoordeling van de
conformiteit
Nee, het ontwerp is in overeenstemming met een internationale norm
Nee- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

SPS-aspect
Ja
Nee, het ontwerp is geen sanitaire of fytosanitaire maatregel
Nee, de inhoud is gelijk aan die van een internationale norm, richtsnoer of aanbeveling
Nee- Het ontwerp heeft geen grote invloed op de internationale handel.

