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NOTAT

til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2007/0737 > 

2007/0741 vedrørende manglende gennemførelse af i alt 5 direktiver.

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 1. juni 2007 fremsendt 

Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende gennemførelse i 

dansk ret af 5 direktiver.

Åbningsskrivelse nr. 2007/0737 vedrørende manglende gennemførel-

se af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 

2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning 

af miljøskader. 

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var 30. april 2007. To 

lovforslag – L175 og L 176 – blev fremsat den 1. marts 2007 med hen-

blik på vedtagelse i samlingen 2006/2007. Der er tale om et lovforslag 

om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love og et 

lovforslag om en ny lov om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning 

af miljøskader. Lovforslagene blev førstebehandlet den 14. marts 2007. 

Det lykkedes imidlertid ikke at sikre politisk opbakning til at få lovfor-

slagene vedtaget inden Folketingets sommerferie. Der er derfor behov for 

nye overvejelser, hvorefter lovforslag forventes fremsat snarest muligt i 

næste folketingssamling. Kommissionen vil blive underrettet, så snart 

nye lovforslag er fremsat i Folketinget. Det kan samtidig oplyses, at der i 

Danmark på forureningsområdet og for så vidt angår reguleringen af ge-

netisk modificerede organismer allerede gælder regler, som delvist op-

fylder direktivets krav.
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Åbningsskrivelse nr. 2007/0738 vedrørende manglende gennemførel-

se af Rådets direktiv 2005/24/EF af 14. marts 2005 om ændring af 

direktiv 87/328/EØF med hensyn til sædbanker og anvendelsen af æg 

og embryoner fra racerent avlskvæg.

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var 24. marts 2007.

Direktivet ændrer art. 4 i direktiv 87/328/EØF om godkendelse af race-

rent avlskvæg til avlsbrug, idet dette direktiv nu tillige indeholder regler 

for sædbanker. I dansk ret er der allerede fastsat nærmere regler for sæd-

banker, som er i overensstemmelse med det nævnte direktiv, jf. herved 

bekendtgørelse nr. 1270 af 13. december 2004 om tyresæd og insemine-

ring af kvæg. Der er således normharmoni mellem dansk ret og fælles-

skabsretten. Kommissionen modtog underretning herom den 11. juni 

2007.

Åbningsskrivelse nr. 2007/0741 vedrørende manglende gennemførel-

se af Kommissionens direktiv 2006/33/EF af 20. marts 2006 om æn-

dring af direktiv 95/45/EF for så vidt angår sunset yellow FCF (E 

110) og titandioxid (E 171). 

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var 10. april 2007. Fø-

devarestyrelsen implementerede direktivet ved en rettelse af den såkaldte 

positivliste af 29. marts 2007. Kommissionen modtog underretning her-

om den 25. april 2007. 

Åbningsskrivelse nr. 2007/0739 vedrørende manglende gennemførel-

se af Kommissionens direktiv 2005/50/EF af 11. august 2005 om om-

kvalificering af hofte-, knæ- og skulderledsproteser i overensstem-

melse med Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. 

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var 1. marts 2007. Di-

rektivet vil blive gennemført i form af en bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse nr. 1268 af 12. december 2005 om medicinsk udstyr. Be-

kendtgørelsen er sendt i høring og forventes at træde i kraft den 1. sep-

tember 2007. Kommissionen vil blive underrettet, så snart bekendtgørel-

sen træder i kraft. 

Åbningsskrivelse nr. 2007/0740 vedrørende manglende gennemførel-

se af Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. 

marts 2006 om minimumsbetingelser for gennemførelse af Rådets 

forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til 
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sociale bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om op-

hævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF. 

Fristen for gennemførelsen af direktivet i dansk ret var den 1. april 2007. 

Direktivet, der i hovedsagen regulerer kontrolmyndighedernes virksom-

hed i forbindelse med kontrollen med overholdelsen af køre- og hvile-

tidsreglerne, efterleves i praksis men er ved en beklagelig fejl ikke blevet 

implementeret. Direktivet vil blive gennemført i form af en bekendtgø-

relse om ændring af bekendtgørelse nr. 328 af 28. marts 2007 om køre-

og hviletidsbestemmelserne i vejtransport samt ved udstedelse af et cir-

kulære til politiet. Forskrifterne forventes at træde i kraft i august 2007. 

Kommissionen vil blive underrettet, så snart forskrifterne træder i kraft. 

Regeringen har besvaret Kommissionen i overensstemmelse hermed. 


