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Notat til Folketingets Europaudvalg, Folketingets Miljø- og 
Fødevareudvalg og Folketingets Erhvervs-, Vækst- og 
Eksportudvalg om besvarelse af Kommissionens begrundede 
udtalelse nr. 2015/0270 om manglende gennemførelse i 
national ret af direktiv 2012/18/EU (Seveso III) 

 

 

Kommissionen har ved brev af 26. februar 2016 sendt en begrundet udtalelse om manglende 

meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse i national ret af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2012/18/EU af 4. juli 2012 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer og om 

ændring og efterfølgende ophævelse af Rådets direktiv 96/82/EF (EUT L 197 af 24.7.2012, s. 1).  

 

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 1. juni 2015.  

 

Kommissionen sendte ved brev af 22. juli 2015 en åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 

bl.a. ovennævnte direktiv.  

 

I svaret på åbningsskrivelsen oplyste regeringen, at et udkast til bekendtgørelse om kontrol med 

risikoen for større uheld med farlige stoffer, som skal gennemføre direktiv 2012/18/EU, har været 

udsendt i offentlig høring i foråret 2015, men at udstedelse af bekendtgørelsen desværre var blevet 

forsinket på grund af udskrivelsen af valg til Folketinget i maj 2015 og efterfølgende dannelse af ny 

regering den 28. juni 2015 med deraf følgende ressortomlægninger. Det blev samtidig oplyst, at 

bekendtgørelsen forventedes udstedt inden udgangen af året 2015.  

  

Udstedelse af bekendtgørelsen blev desværre yderligere forsinket, ligesom det bl.a. som følge af 

ressortomlægningen har vist sig nødvendig at udstede i alt tre bekendtgørelser til implementering af 

direktivet.    

 

Såvel Miljø- og Fødevareministeriet som Erhvervs- og Vækstministeriet og Arbejdstilsynet har nu 

udstedt de nødvendige bekendtgørelser på deres områder (bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om 

kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, bekendtgørelse nr. 371 af 21. april 2016 om 

planlægning omkring risikovirksomheder og bekendtgørelse nr. 370 af 19. april 2016 om kontrol med 

arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer).  

 

Disse bekendtgørelser udgør sammen med en række i forvejen gældende regler den fuldstændige 

gennemførelse af direktiv 2012/18/EU. 

 

Regeringen har besvaret Kommissionens begrundede udtalelse i overensstemmelse med det ovenfor 

anførte. 
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