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Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlæg-
ningsudvalg om besvarelse af begrundet udtalelse om manglende im-

plementering af miljøansvarsdirektivet (2004/35/EF) 
 

Kommissionen har den 1. februar 2008 fremsendt en begrundet udtalelse 
vedrørende manglende meddelelse om foranstaltninger til gennemførelse af 
direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår fore-
byggelse og afhjælpning af miljøskader i national ret. (Sag 2007/0737 - skri-
velse SG-Greffe (2008)D/200414). Fristen for besvarelse af den begrunde-
de udtalelse er ved Kommissionens brev af 28. februar 2008 blevet udsat til 
d. 1. maj 2008. 
 
Som anført i Danmarks svar på åbningsskrivelse modtaget d. 1. juni 2007 
blev to lovforslag – L 175 og L 176 - fremsat for Folketinget den 1. marts 
2007 med henblik på vedtagelse i samlingen 2006/2007. Der var 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 afhjælp-
ning af miljøskader. Lovforslagene blev førstebehandlet den 14. marts 2007. 
Det lykkedes imidlertid ikke at sikre politisk opbakning til at få lovforslagene 
vedtaget inden Folketingets sommerferie. Lovforslagene blev derfor trukket 
tilbage. 
 
Senere blev der udskrevet valg til Folketinget til afholdelse den 13. novem-
ber 2007. Regeringen underrettede den 21. november 2007 Kommissionen 
herom, og om at to reviderede lovforslag derfor først kunne blive sendt i 
høring og fremsat for Folketinget, når der var udpeget en ny minister.  
 
Regeringen har efter valgets afholdelse sendt de to lovforslag i høring, og 
senere fremsendt dem (L 118 og L 119) for Folketinget. Det skete den 12. 
marts 2008. Lovforslagene er blevet 1.-behandlet, og er nu henvist til be-
handling i Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Efter at udvalget har 
afgivet betænkning, vil lovforslagene overgå til 2.- og 3.-behandling, inden 
de kan vedtages, hvilket forventes at ske i indeværende samling. De to lov-
forslag forventes at træde i kraft den 1. juli 2008.  
 
Ud over lovforslagene planlægges nogle bekendtgørelser til implementering 
af direktivet udstedt med ikrafttræden den 1. juli 2008. Det drejer sig bl.a. 
om bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse, bekendtgørelse til implemente-
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ring af direktivets bilag I og II, og bekendtgørelser på fiskeriområdet, havne-
området og kystbeskyttelsesområdet. 
 

Kommissionen vil blive underrettet herom, når disse udsendes i høring. 
 
Regeringen har besvaret Kommissionens begrundede udtalelse i overens-
stemmelse med det ovenfor anførte. 


