
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriets EU-nyhedsrapport – 1. halvår 2010 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet repræsenterer den danske regering i 

Rådet (konkurrenceevne), ligesom ministeriet varetager dagsordenspunk-

terne om søtransport i Rådet (transport, telekommunikation og energi).  

 

Derudover er Økonomi- og Erhvervsministeriet ansvarlig for håndterin-

gen af en række sager, som i EU-regi behandles i andre rådsformationer, 

herunder f.eks. sagerne vedrørende finansielle tjenesteydelser og statistik, 

der bl.a. behandles i Rådet (økonomi og finans), hvor den danske rege-

ring er repræsenteret ved Finansministeriet. 

 

I denne nyhedsrapport redegøres for de sager, som henhører under Øko-

nomi- og Erhvervsministeriet, og som forventes drøftet i EU-regi under 

det spanske formandskab i 1. halvår 2010, ligesom rapporten indeholder 

en særskilt beskrivelse af de større væsentlige sager i de kommende seks 

måneder. 

 

Det er i forbindelse med beskrivelsen af hver enkelt sag anført, hvilken 

myndighed man kan henvende sig til for yderligere oplysninger. Økono-

mi- og Erhvervsministeriets Internationale Sekretariat er desuden behjæl-

peligt på tlf. 33 92 33 50. 

 

Nyhedsrapporten kan også findes på Økonomi- og Erhvervsministeriets 

hjemmeside www.oem.dk. 

9. februar 2010  
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1. Større væsentlige sager 
 

Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv om forbrugerrettigheder (KOM(2008) 614).  

 

Det overordnede formål med direktivet er at fremme den grænseoverskri-

dende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal ef-

ter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal 

bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer 

eller tjenesteydelser i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren 

skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset 

hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser.  

 

Forslaget er udformet som totalharmoniserede regler, der skal afløse den 

nuværende minimumsharmonisering på området. Der er imidlertid med et 

revideret forslag til direktiv åbnet op for, at ikke alle bestemmelser i di-

rektivet nødvendigvis skal være undergivet totalharmonisering.  

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010 med henblik på politisk drøftelse. 

 

Kontakt: Justitsministeriet, tlf. 72 26 84 00. 

 

Forslag til forordning om statutten for det europæiske private sel-

skab (SPE) 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Rådets forordning om statutten 

for det europæiske private selskab (KOM(2008) 396).  

 

Regelsættet i forordningen for det europæiske private selskab vil i videst 

mulige omfang udgøre det fulde selskabsretlige regelsæt for det enkelte 

selskab. Europæiske private selskaber kan således indrette sig efter ét fæl-

les selskabsretligt regelsæt. Uden for det selskabsretlige område vil et 

SPE-selskab være omfattet af den relevante nationale lovgivning – f.eks. i 

relation til skat, arbejdsret, regnskabsret, konkursret mv. 

 

I tilknytning til forordningen vil der blive udarbejdet et ikke-udtømmende 

vedtægtsforslag, som selskaberne kan søge inspiration i ved udformning 

af egne vedtægter som supplement til forordningens regelsæt eller til ud-

fyldning af forordningen, hvor dette kræves.  

 

Forslaget, der skal vedtages med enstemmighed, er på den foreløbige 

dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) den 25.-26. maj 2010 med 

henblik på politisk enighed eller fremlæggelse af fremskridtsrapport.  

 

Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 33 30 77 00. 
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Oprettelse af et fælles europæisk patent (EU-patentet) og etablering 

af en fælles europæisk patentdomstol  

 

Kommissionen fremlagde i 2007 en meddelelse om forbedring af patent-

systemet i Europa (KOM(2007) 165), der indeholder en strategi til for-

bedring af det europæiske patentsystem gennem oprettelse af et fælles eu-

ropæisk patent (EU-patentet) og etablering af en fælles europæisk patent-

domstol.  

 

Formålet med EU-patentet er at opnå et patent med enhedskarakter, der 

gælder i hele EU. Med oprettelsen af en europæisk patentdomstol vil det 

blive billigere og mere effektivt at håndhæve patentrettigheder baseret på 

europæiske patenter og fremtidige EU-patenter på tværs af Europa.  

 

Rådet (konkurrenceevne) vedtog i december 2009 konklusioner om en 

fælles tilgang til sagen, der nu bl.a. afventer Europa-Parlamentets første-

læsning samt en udtalelse fra EU-domstolen om forenelighed med trakta-

ten. 

  

Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf. 43 50 80 00. 

 

Europæisk maritim transportstrategi frem mod 2018  

 

Kommissionen fremlagde i januar 2009 en meddelelse om EU's søtrans-

portpolitik frem til 2018 (KOM(2009) 8). Heri præsenteres de strategiske 

målsætninger for europæisk skibsfart frem mod 2018, ligesom der peges 

på nøgleområder, hvor EU kan styrke sin konkurrencedygtighed, samti-

dig med at fokus på miljøforbedringer og sikkerhed skærpes. 

 

Meddelelsen indeholder en række forslag til tiltag vedrørende skibsfar-

tens økonomiske rammebetingelser, forbedring af de maritime kompeten-

cer, fremme af europæisk kvalitetsskibsfart, internationalt samarbejde, 

bedre udnyttelse af mulighederne for nærskibstrafik samt innovation og ny 

teknologi inden for skibsfarten. Rådet (transport, telekommunikation og 

energi) vedtog i foråret 2009 konklusioner om meddelelsen, der støtter en 

række af de initiativer, som Kommissionen har peget på.  

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremlægge en detaljeret køre-

plan for det videre arbejde. 

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 

 

Forslag til direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde 

 

Kommissionen fremsatte i april 2009 forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (KOM(2009) 

207). Forslaget indeholder en regulering af de forvaltere (administrations-

selskaber), der markedsfører og administrerer alternative investeringsfon-

de, i praksis ofte kapital- og hedgefonde.  
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Forslaget er en del af Kommissionens program for at indføre regulering 

af og tilsyn med alle aktører og aktiviteter, som kan medføre betydelige 

risici for stabiliteten på de finansielle markeder. 

 

Det overordnede formål med forslaget er at etablere en fælles regulering 

af administrationen af og tilsynet med alternative investeringsfonde. Re-

guleringen skal beskytte investeringsfondenes interessenter og medvirke 

til at sikre den finansielle stabilitet. Direktivet indeholder på den bag-

grund bl.a. bestemmelser om godkendelse og autorisation af administrati-

onsselskaber samt åbenhed om centrale økonomiske forhold i de alterna-

tive investeringsfonde. 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (økonomi og finans) 

den 16. marts 2010 med henblik på politisk enighed.   

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 
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2. EU’s indre markeds-, industri- og handelspolitik 
 

Forslag til direktiv om forbrugerrettigheder 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv om forbrugerrettigheder (KOM(2008) 614).  

 

Der lægges med forslaget op til at indføre et horisontalt direktiv, som skal 

erstatte fire eksisterende forbrugerbeskyttelsesdirektiver, ligesom der 

lægges op til at indføre visse nye regler på forbrugerbeskyttelsesområdet.  

 

Det overordnede formål med direktivet er at fremme den grænseoverskri-

dende handel og øge forbrugerbeskyttelsen. De erhvervsdrivende skal ef-

ter forslaget have samme forpligtelser i alle medlemsstaterne, hvilket skal 

bidrage til, at virksomhederne ikke holder sig tilbage fra at udbyde varer 

eller tjenesteydelser i andre stater end deres hjemstat. For forbrugeren 

skal direktivet sikre, at en forbruger har de samme rettigheder, uanset 

hvor i EU vedkommende køber sine varer eller tjenesteydelser.  

 

Forslaget er udformet som totalharmoniserede regler, der skal afløse den 

nuværende minimumsharmonisering på området. Det svenske formand-

skab har imidlertid i december 2009 fremlagt et revideret forslag til direk-

tiv, hvor der – i lyset af drøftelserne i Rådet og arbejdsgruppen – bl.a. er 

åbnet op for, at ikke alle bestemmelser i direktivet nødvendigvis skal væ-

re undergivet totalharmonisering. Det er ikke desto mindre klart, at en 

vedtagelse af forslaget i den nuværende form vil kræve vidtgående æn-

dringer af centrale formueretlige regler i dansk ret, navnlig som følge af 

totalharmoniseringen. 

 

I Europa-Parlamentet forventes det første arbejdsdokument, som skal 

danne grundlag for udarbejdelse af det relevante fagudvalgs betænkning, 

at foreligge i februar 2010. Hverken vedtagelse af betænkningen i udval-

get eller plenarbehandling af forslaget forventes dog at finde sted før tid-

ligst i efteråret 2010. 

 

Det spanske formandskab forventes at prioritere de fortsatte forhandlin-

ger om forslaget højt, og sagen er på den foreløbige dagsorden for råds-

mødet (konkurrenceevne) den 25.-26. maj 2010 med henblik på politisk 

drøftelse. 

 

Kontakt: Justitsministeriet, tlf. 72 26 84 00. 

 

Grønbog om kollektivt søgsmål for forbrugere 

 

Kommissionen fremlagde i 2008 en grønbog om kollektivt søgsmål for for-

brugere (KOM(2008) 794). Grønbogen omhandler et forslag om kollektivt 

søgsmål for forbrugere, herunder bl.a. muligheden for nemmere adgang til 

domstolene i tilfælde, hvor et stort antal forbrugere har lidt skade ved en 

enkelt erhvervsdrivendes forbrugerlovstridige praksis. Grønbogen blev i 
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foråret 2009 sendt i offentlig høring med henblik på at afklare, i hvilket 

omfang der er behov for EU-regler om kollektive søgsmål.  

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremlægge en hvidbog, som 

imidlertid først forventes behandlet under belgisk EU-formandskab i 2. 

halvår 2010. 

 

Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf. 32 66 90 00. 

 

Aftale mellem EU og USA om samarbejde om håndhævelse af lov-

givning om forbrugerbeskyttelse 

 

Kommissionen afgav i januar 2009 en henstilling til Rådet om bemyndi-

gelse til at indlede forhandlinger med USA med henblik på at indgå en 

samarbejdsaftale om håndhævelse af lovgivningen om forbrugerbeskyt-

telse. Der er på den baggrund udarbejdet udkast til rådsafgørelse om be-

myndigelse af Kommissionen. 

 

Formålet med forhandlingerne, der forventes at fortsætte under spansk 

EU-formandskab, er at vedtage en aftale med USA om håndhævelse af 

lovgivningen om forbrugerbeskyttelse på de områder, der er omfattet af 

forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejdet (Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004). 

 

Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf. 32 66 90 00. 

 

Forslag til forordning om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyt-

tet mærkning heraf 

 

Kommissionen fremsatte i marts 2009 forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) om betegnelser for tekstilprodukter og tilknyttet 

mærkning heraf (KOM(2009) 31/2).  

 

Hovedformålet med forslaget, der er en sammenskrivning af tre direkti-

ver, er at undgå national gennemførelse af ændringer til direktiverne – en 

proces, der hidtil har været nødvendig, hver gang et nyt tekstilnavn er 

blevet godkendt. Med en forordning vil sådanne processer være overflø-

dige, da forordninger er direkte gældende i national ret. Samtidig vil pro-

ceduren i forbindelse med ansøgning om godkendelse af nye tekstilnavne 

blive væsentligt forenklet og mere effektiv.  

  

Sagen er ikke på de foreløbige dagsordener for rådsmøderne under 

spansk formandskab, men Europa-Parlamentets udtalelse forventes at fo-

religge i løbet af foråret 2010. 

 

Kontakt: Forbrugerstyrelsen, tlf. 32 66 90 00. 
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Forslag til forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser 

for markedsføring af byggevarer 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets forordning om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for mar-

kedsføring af byggevarer (KOM(2008) 311), der skal erstatte det nuvæ-

rende byggevaredirektiv. 

 

Formålet med forslaget er at styrke effektiviteten af det indre marked for 

byggevarer og lette de administrative byrder – særligt for små og mellem-

store virksomheder. Med forslaget sættes tillige fokus på bæredygtighed, 

ligesom der fastsættes en forenklet procedure for CE-mærkning, som især 

vil være til gavn for mikrovirksomheder. Endelig strammes reglerne ved-

rørende de notificerede organer samtidig med, at der indføres krav om 

markedsovervågning af byggevaremarkedet.  

 

Forslaget drøftes løbende med Europa-Parlamentet, men de egentlige for-

handlinger afventer en fælles holdning i Rådet. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010 med henblik på politisk enighed.  

 

Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 35 46 60 00. 

 

Fremtiden for det europæiske standardiseringssystem i perioden 

2010-2020 

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremlægge en meddelelse om 

fremtiden for det europæiske standardiseringssystem i perioden 2010-

2020.  

 

Meddelelsen vil bl.a. følge op på de anbefalinger, som er indeholdt i en 

rapport udarbejdet af det såkaldte ekspertpanel for en gennemgang af det 

europæiske standardiseringssystem (EXPRESS). Rapporten, der udkom i 

januar 2010, indeholder en lang række anbefalinger om bl.a. standardise-

ring af tjenesteydelser, adgang til og finansiering af standardisering samt 

standardiseringssystemets retlige grundlag.  

 

Kommissionens meddelelse forventes således bl.a. at indeholde forslag til 

revision af det eksisterende europæiske standardiseringssystem, herunder 

standardiseringsdelen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standar-

der og forskrifter. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010, hvor Kommissionen forventes at præsentere sin 

meddelelse. 

 

Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 35 46 60 00. 
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Det indre markeds funktion  

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at iværksætte drøftelser af det in-

dre markeds funktion, herunder af den såkaldte resultattavle for det indre 

marked nr. 20 og Informationssystemet for det Indre Marked (IMI).  

 

Resultattavlen, der anvendes til løbende at overvåge medlemsstaternes 

gennemførelse af fælleseuropæiske retsakter i relation til det indre mar-

ked, forventes at blive udvidet i forhold til omfanget af informationer.  

 

IMI er et internetbaseret værktøj, som skal understøtte det administrative 

samarbejde mellem myndigheder på tværs af grænserne i EU efter ser-

vicedirektivet og direktivet om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige 

kvalifikationer. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 1.-2. marts 2010, hvor Kommissionen forventes at fremlægge sine 

initiativer på området. 

 

Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 35 46 60 00. 

 

Gennemførelsen af servicedirektivet  

 

Fristen for gennemførelsen af det såkaldte servicedirektiv – Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om 

tjenesteydelser i det indre marked – udløb den 28. december 2009. Direk-

tivet har til hensigt at sikre et mere velfungerende indre marked for tjene-

steydelser ved bl.a. at fjerne en del af de barrierer, der især hindrer små 

og mellemstore virksomheder i at afsætte deres tjenesteydelser uden for 

de nationale grænser.  

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010, hvor Kommissionen forventes at redegøre for sta-

tus for gennemførelsen, herunder for den gensidige evaluering af gen-

nemførelsesresultaterne, som medlemsstaterne er forpligtet til at foretage 

i 2010. Derudover er sagen er på dagsordenen for rådsmødet (økonomi og 

finans) den 16. februar 2010. 

 

Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 35 46 60 00. 

 

Forslag til direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handels-

transaktioner (Omarbejdning) 

 

Kommissionen fremsatte i april 2009 forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktio-

ner (Omarbejdning) (KOM(2009) 126), der bl.a. har til formål at bidrage 

til at skabe mere effektive retsmidler mod forsinket betaling og gøre det 

indre marked mere velfungerende ved at mindske de hindringer for græn-

seoverskridende handelstransaktioner, som skyldes forsinket betaling. 
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Der lægges således med forslaget op til en skærpelse af reglerne om for-

sinket betaling, bl.a. gennem indførelse af foranstaltninger over for of-

fentlige myndigheder, som effektivt fjerner incitamentet til at betale for 

sent.  

 

I Europa-Parlamentet forventes det første arbejdsdokument, som skal 

danne grundlag for udarbejdelse af det relevante fagudvalgs betænkning, 

at foreligge i februar 2010. Parlamentets plenarbehandling af forslaget 

forventes i løbet af foråret 2010.  

 

Sagen er endnu ikke på de foreløbige dagsordener for rådsmøderne under 

spansk formandskab, men vil muligvis blive drøftet på rådsmødet (kon-

kurrenceevne) den 25.-26. maj 2010. 

 

Kontakt: Justitsministeriet, tlf. 72 26 84 00. 

 

Forslag til ændring af regler om aftaler inden for branchen for mo-

torkøretøjer 

 

Kommissionen har den 21. december 2009 fremlagt udkast til Kommissi-

onens forordning om anvendelse af traktatens artikel 101, stk. 3, på kate-

gorier af aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjssektoren. 

Forslaget kan vedtages i Kommissionen efter høring af de nationale kon-

kurrencemyndigheder og skal således ikke forhandles i Rådet. Kommis-

sionen har indledt den offentlige høring af branchen. 

 

Forordningen vil bl.a. indebære ændringer af den såkaldte gruppefritagel-

se for vertikale aftaler inden for motorkøretøjsbranchen, der bl.a. inde-

holder bestemmelser om, hvornår aftaler i branchen er undtaget fra trakta-

tens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.  

 

Kommissionen foreslår bl.a., at betingelser om, at leverandørerne skal gi-

ve deres forhandlere et 2-årigt opsigelsesvarsel fjernes fra 2013, hvilket 

vil bringe reglerne i overensstemmelse med de almindelige aftaleretlige 

regler i Danmark, som ikke sikrer forhandlerne et sådant opsigelsesvarsel. 

Derudover vil det – hvis forordningen vedtages – fremover kunne aftales, 

at en forhandler kun forhandler ét bilmærke. 

 

Endelig vil Kommissionens forordning indebære, at der ikke længere vil 

blive stillet krav om, at der skal være lige adgang for henholdsvis autori-

serede og uafhængige værksteder til teknisk information om biler type-

godkendt før 1. september 2009.  

  

Kontakt: Konkurrencestyrelsen, tlf. 72 26 81 30. 
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Elbiler og biler, der bruger alternative brændstoffer og/eller teknolo-

gier 

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 – bl.a. i lyset af drøftelserne på 

det uformelle rådsmøde (konkurrenceevne) den 9. februar 2010 – at frem-

lægge en meddelelse om elbiler og biler, der bruger alternative brænd-

stoffer og/eller teknologier. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010 med henblik på politisk drøftelse og vedtagelse af 

konklusioner. 

 

Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 33 92 33 50. 

 
Industripolitik 

 

Formandskabet har den 8. januar 2010 fremlagt udkast til rådskonklusio-

ner om industripolitik, hvorefter der i forbindelse med overgangen til en 

mere konkurrencedygtig og ressourceeffektiv økonomi samt gennemfø-

relsen af en bæredygtig industripolitik bør fokuseres på erhvervsmulighe-

derne ved klimaudfordringerne.  

 

Kommissionen forventes inden udgangen af 2010 at fremlægge en med-

delelse om en ny fælles europæisk industripolitik, der bl.a. vil tage ud-

gangspunkt i rådskonklusionerne, som ligeledes skal ses i sammenhæng 

med den kommende EU2020-strategi for vækst og beskæftigelse. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 1.-2. marts 2010 med henblik på politisk drøftelse og vedtagelse af 

konklusioner. 

 

Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 33 92 30 50. 

 

Kommissionens meddelelse om en konkurrence- og bæredygtig elek-

troindustri i EU (ELECTRA) 

 

Kommissionen har den 6. november 2009 fremlagt en meddelelse om en 

konkurrence- og bæredygtig elektroindustri i EU (KOM(2009) 594). I 

den såkaldte ELECTRA-meddelelse kortlægges en række områder med 

vækstpotentiale, som elektroindustrien kan bidrage til at indfri. Det frem-

hæves, at elektroindustrien bør betragte EU's klima- og energipolitikker 

som en mulighed for at udvikle nye markeder, nye aktiviteter og flere ar-

bejdspladser, særligt i lyset af den økonomiske krise. Kommissionen op-

ridser i meddelelsen en række foranstaltninger som bør iværksættes, her-

under energimæssige investeringer på både kort og lang sigt.  

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 1.-2. marts 2010, hvor Kommissionen forventes at præsentere sin 

meddelelse. 
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Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 33 92 30 50. 

 

Nyt europæisk turismeprogram 

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremlægge en meddelelse om 

et nyt program for turisme i EU med henblik på at fremme konkurrence-

evnen inden for turistsektoren. Baggrunden herfor er bl.a. TEUF artikel 

195, der har til formål at tilvejebringe et gunstigt klima for udvikling af 

virksomheder på området, og at fremme samarbejdet mellem medlems-

staterne.  

 

Sagen er indtil videre på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (kon-

kurrenceevne) den 25.-26. maj 2010 med henblik på vedtagelse af kon-

klusioner. 

 

Kontakt: Økonomi- og Erhvervsministeriet, tlf. 33 92 31 75. 
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3. Selskabs- og virksomhedslovgivning 
 

Handlingsprogram for reduktion af administrative byrder i EU 

 

Kommissionen offentliggjorde i 2007 sit handlingsprogram for reduktion 

af administrative byrder i EU (KOM(2007) 23). I handlingsprogrammet 

fastlægges en fælles målemetode til at opgøre de administrative byrder, li-

gesom der sættes et reduktionsmål på 25 pct. for administrative byrder i 

EU med udløb i 2012. Det Europæiske Råd tilsluttede sig handlingspro-

grammet i foråret 2007. 

 

Kommissionen har i oktober 2009 fremlagt en meddelelse (KOM(2009) 

544), hvori der redegøres for status for gennemførelsen af handlingspro-

grammet. Derudover præsenteres de konkrete forenklingsinitiativer, der 

skal sikre, at reduktionsmålet på 25 pct. nås. De administrative byrder vil 

således, hvis de foreslåede initiativer gennemføres, blive lettet med 33 %. 

Der er på nuværende tidspunkt gennemført lettelser svarende til ca. 6 %.  

 

Hertil kommer, at Kommissionen forventes i foråret 2010 at offentliggøre 

sin fjerde strategiske meddelelse om bedre regulering. 

 

Sagen er indtil videre på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (kon-

kurrenceevne) den 25.-26. maj 2010 med henblik på fremlæggelse af 

fremskridtsrapport. 

 

Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 33 30 77 00. 

 

Forslag til forordning om statutten for det europæiske private sel-

skab (SPE) 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Rådets forordning om statutten 

for det europæiske private selskab (KOM(2008) 396), der supplerer de 

tidligere forordninger om fælleseuropæiske selskabsformer, henholdsvis 

Det Europæiske Selskab og Det Europæiske Andelsselskab.  

 

I modsætning til de to eksisterende fælleseuropæiske selskabsformer til-

sigter regelsættet i forordningen for det europæiske private selskab i vi-

dest mulige omfang at udgøre det fulde selskabsretlige regelsæt for det 

enkelte selskab. Europæiske private selskaber kan således indrette sig ef-

ter ét fælles selskabsretligt regelsæt. Uden for det selskabsretlige område 

vil et SPE-selskab være omfattet af den relevante nationale lovgivning – 

f.eks. i relation til skat, arbejdsret, regnskabsret, konkursret mv. 

 

I tilknytning til forordningen vil der blive udarbejdet et ikke-udtømmende 

vedtægtsforslag, som selskaberne kan søge inspiration i ved udformning 

af egne vedtægter som supplement til forordningens regelsæt eller til ud-

fyldning af forordningen, hvor dette kræves.  
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Forslaget, der skal vedtages med enstemmighed, er indtil videre på den 

foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) den 25.-26. maj 

2010 med henblik på politisk enighed eller fremlæggelse af fremskridts-

rapport.  

 

Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 33 30 77 00. 

 

Grønbog om sammenkobling af selskabsregistre 

 

Kommissionen har den 4. november 2009 fremlagt en grønbog om sam-

menkobling af selskabsregistre (KOM(2009) 614). Kommissionen sendte 

samtidig grønbogen i høring, idet de ønsker tilkendegivelser om, hvorvidt 

der ønskes en sammenkobling af de nationale/regionale selskabsregistre. 

Grønbogen indeholder på den baggrund en beskrivelse af de eksisterende 

rammer og en række overvejelser vedrørende mulighederne for at forbed-

re adgangen til oplysninger om selskaber i hele EU samt en mere effektiv 

anvendelse af selskabsdirektiverne. 

 

Sagen er indtil videre på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (kon-

kurrenceevne) den 1.-2. marts 2010. 

 

Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 33 30 77 00. 
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4. Finansiel lovgivning 

 

Forslag til direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde 

 

Kommissionen fremsatte i april 2009 forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde (KOM(2009) 

207). Forslaget indeholder en regulering af de forvaltere (administrations-

selskaber), der markedsfører og administrerer alternative investeringsfon-

de, i praksis ofte kapital- og hedgefonde. En sådan regulering har længe 

været efterlyst, herunder bl.a. i det danske indspil om åbenhed og ansvar-

lighed på kapitalmarkederne i Europa. 

 

Forslaget er en del af Kommissionens program for at indføre regulering 

af og tilsyn med alle aktører og aktiviteter, som kan medføre betydelige 

risici for stabiliteten på de finansielle markeder. Direktivet vil regulere et 

område, som ikke i forvejen er underkastet EU-regulering.  

 

Det overordnede formål med forslaget er at etablere en fælles regulering 

af administrationen af og tilsynet med alternative investeringsfonde. Re-

guleringen skal beskytte investeringsfondenes interessenter og medvirke 

til at sikre den finansielle stabilitet. Direktivet indeholder på den bag-

grund bl.a. bestemmelser om godkendelse og autorisation af administrati-

onsselskaber samt åbenhed om centrale økonomiske forhold i de alterna-

tive investeringsfonde. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (økonomi og finans) 

den 16. marts 2010 med henblik på politisk enighed.   

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Ny europæisk tilsynsstruktur  

 

Kommissionen har den 23. september 2009 fremlagt en pakke med for-

slag, der skal styrke det finansielle tilsyn i Europa (KOM(2009) 499-

503). Der foreslås bl.a. etableret et særligt råd – European Systemic Risk 

Board – som skal overvåge den makroøkonomiske stabilitet og udarbejde 

anbefalinger i tilfælde af tegn på trusler mod den finansielle stabilitet i 

Europa. 

 

Det foreslås endvidere, at der oprettes tre EU-tilsynsmyndigheder, som 

særligt skal overvåge de nationale tilsyns samarbejde om tilsynet med 

grænseoverskridende finansielle koncerner. EU-tilsynsmyndighederne 

skal kunne udarbejde bindende standarder og retningslinjer for anvendel-

sen af EU-regler om finansielle tjenesteydelser, træffe afgørelse ved 

uenighed mellem nationale tilsyn samt føre tilsyn med kreditvurderings-

bureauer.   

 

Kommissionen har derudover – med henblik på at tillægge de nye EU-

tilsynsmyndigheder de nødvendige kompetencer – fremsat forslag til om-
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nibusdirektiv (KOM(2009) 576), der vil medføre ændring af en række fi-

nansielle direktiver. Kommissionen forventes endelig i foråret 2010 at 

fremsætte endnu et forslag til omnibusdirektiv, der skal gennemføre yder-

ligere ændringer med henblik på at etablere den nye tilsynsstruktur.  

 

Rådet (økonomi og finans) er nået til enighed om tilsynspakken, der tilli-

ge blev godkendt af Det Europæiske Råd i december 2009, mens forsla-

get til omnibusdirektivet fortsat er under forhandling. Europa-Parlamentet 

forventes at tage stilling til hele pakken i løbet af foråret 2010, hvorefter 

det spanske formandskab vil forsøge at nå et samlet kompromis. 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Forslag til ændring af kapitalkravsdirektivet (CRD III) 

 

De internationale kapitalkravsregler, der fastsætter kravene til bankers 

kapitalgrundlag, skærpes nu i lyset af den finansielle krise.   

 

Kommissionen fremsatte i juli 2009 forslag til ændring af kapitalkravsdi-

rektivet (KOM(2009) 362). Med forslaget revideres kapitalkravene for 

poster i handelsbeholdningen, kapitalkravene for visse securitiseringspo-

sitioner øges, mens standarderne for risikostyring og oplysningspligter for 

securitisering opdateres. Derudover reguleres tilsynet med bonuskulturer 

i banker.  

 

Der blev på rådsmødet (økonomi og finans) den 20. oktober 2009 opnået 

enighed om CRD III. Europa-Parlamentet forventes at tage stilling til for-

slaget i løbet af foråret 2010, hvorefter det spanske formandskab vil for-

søge at nå et samlet kompromis.  

 

Kommissionen forventes derudover i løbet af 2010 at fremsætte yderlige-

re ændringsforslag (CRD IV) vedrørende bl.a. kvaliteten af den regule-

ringsmæssige kapital, krav til likviditetsbuffere, krav til modpartrisici og 

krav om dynamiske reserver samt fjernelse af landediskretioner og -optioner 

i reglerne. 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Forslag til ændring af prospektdirektivet 

 

Kommissionen har den 23. september 2009 fremsat forslag til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/71/EF om 

det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offent-

ligheden eller optages til handel (prospektdirektivet), og af direktiv 

2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse 

med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på 

et reguleret marked (KOM(2009) 491). Forslaget skal styrke beskyttelsen 

af investorerne ved at sætte krav om mere præcis og dækkende informati-

on i forbindelse med udstedelse af prospekter.  
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Rådet forventes at nå til enighed i sagen i foråret 2010, mens Europa-

Parlamentet har indledt drøftelser af forslaget. 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Forslag til ændring af konglomeratdirektivet 

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremsætte forslag til revision af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF om supplerende til-

syn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i 

et finansielt konglomerat mv. (konglomeratdirektivet) inden for en række 

tekniske områder. Afklaringen af en række væsentlige spørgsmål, herun-

der f.eks. om kapitalgrundlagskrav, vil afvente vedtagelse af gennemfø-

relsesretsakter under Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF).  

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Forslag til ændring af forordning om kreditvurderingsbureauer 

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremsætte forslag til revision af 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2009/1060/EF om 

kreditvurderingsbureauer. Revisionen vil vedrøre udskydelse af ikræft-

trædelsestidspunkt af registreringsprocedure samt præcisering af den ny 

EU-tilsynsmyndigheds kompetence til at føre direkte tilsyn med kredit-

vurderingsbureauer.  

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Indskudsgarantier – bank, forsikring og værdipapirer 

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremlægge en pakke af initiati-

ver vedrørende indskudsgarantier på bank, forsikrings- og værdipapirom-

råderne. Der vil være tale om forskellige typer af initiativer på de tre om-

råder, herunder eventuelt forslag til ny lovgivning. På bankområdet for-

ventes fremsat forslag til revision af Europa-Parlaments og Rådets direk-

tiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger, hvilket kan 

indebære ændringer i forhold til bl.a. anvendelsesområde og dækning, 

øget harmonisering, finansiering og udbetaling mv. 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 
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5. Intellektuel ejendomsret 

 
Oprettelse af et fælles europæisk EU-patent og etablering af en fælles 

europæisk patentdomstol  

 

Kommissionen fremlagde i 2007 en meddelelse om forbedring af patent-

systemet i Europa (KOM(2007) 165), der indeholder en strategi til for-

bedring af det europæiske patentsystem gennem oprettelse af et fælles eu-

ropæisk patent og etablering af en fælles europæisk patentdomstol.  

 

Formålet med EU-patentet er at opnå et patent med enhedskarakter, der 

gælder i hele EU. Med oprettelsen af en europæisk patentdomstol vil det 

blive billigere og mere effektivt at håndhæve patentrettigheder baseret på 

europæiske patenter og fremtidige EU-patenter på tværs af Europa.  

 

Rådet (konkurrenceevne) vedtog i december 2009 konklusioner om en 

fælles tilgang til sagen, der nu bl.a. afventer Europa-Parlamentets første-

læsning samt en udtalelse fra EU-domstolen om forenelighed med trakta-

ten. 

  

Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf. 43 50 80 00. 

 

Forslag til forordning om EU-patentets sprogordning.  

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremsætte forslag til forordning 

om EU-patentets sprogordning, idet oprettelsen af et fælles europæisk 

EU-patent og etableringen af en fælles europæisk patentdomstol bl.a. af-

venter en løsning på dette udestående. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010. 

 

Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf. 43 50 80 00. 

 

Kommissionens meddelelse om bedre håndhævelse af intellektuelle 

ejendomsrettigheder i det indre marked 

 

Kommissionen har den 11. september 2009 fremlagt en meddelelse om 

bedre håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i det indre mar-

ked (KOM(2009) 467). 

 

Rådet forventes i foråret 2010 at vedtage en resolution om Kommissio-

nens meddelelse, der bl.a. vil skulle følge op på Rådets resolution af 25. 

september 2008 om en global europæisk plan for bekæmpelse af vare-

mærkeforfalskning og piratkopiering (2008/C 253/01), som bl.a. indebar 

etablering af et europæisk observatorium vedrørende piratkopiering og 

varemærkeforfalskning. Observatoriet startede arbejdet i april 2009.  
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Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 1.-2. marts 2010. 

 

Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf. 43 50 80 00. 

 

Forslag til ændring af direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og 

visse beslægtede rettigheder 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede ret-

tigheder (KOM(2008) 464). 

 

Formålet med forslaget er at forlænge beskyttelsestiden for udøvende 

kunstnere og fonogramproducenter fra 50 år til 95 år. Forslaget indehol-

der derudover visse ledsagende foranstaltninger, herunder oprettelse af en 

fond for studiemusikere, indførelse af "use it or lose it"-klausuler i kon-

trakter mellem udøvende kunstnere og fonogramproducenter og "tavlen 

visket ren" for kontrakter i den forlængede periode efter de første 50 år.  

 

Europa-Parlamentet vedtog i foråret 2009 en række ændringsforslag, der 

bl.a. lægger op til, at beskyttelsestiden forlænges til 70 år for pladeprodu-

center og for udøvende kunstnere på musikområdet. Der er ikke på nuvæ-

rende tidspunkt konstateret det fornødne flertal i Rådet for en forlængelse 

af beskyttelsestiden. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010 med henblik på politisk enighed. 

 

Kontakt: Kulturministeriet, tlf. 33 92 33 70. 

 

Undersøgelse af EU-varemærkesystemets funktion 

 

Kommissionen har i efteråret 2009 iværksat en undersøgelse af EU-

varemærkesystemets funktion, som formandskabet forventes at følge op 

på i foråret 2010. 

 

Sagen er på den foreløbige dagsorden for rådsmødet (konkurrenceevne) 

den 25.-26. maj 2010. 

 

Kontakt: Patent- og Varemærkestyrelsen, tlf. 43 50 80 00. 
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6. Søfart 
 

Europæisk maritim transportstrategi frem mod 2018  

 

Kommissionen fremlagde i januar 2009 en meddelelse om EU's søtrans-

portpolitik frem til 2018 (KOM(2009) 8). Heri præsenteres de strategiske 

målsætninger for europæisk skibsfart frem mod 2018, ligesom der peges 

på nøgleområder, hvor EU kan styrke sin konkurrencedygtighed, samti-

dig med at fokus på miljøforbedringer og sikkerhed skærpes. 

 

Meddelelsen indeholder en række forslag til tiltag vedrørende skibsfar-

tens økonomiske rammebetingelser, forbedring af de maritime kompeten-

cer, fremme af europæisk kvalitetsskibsfart, internationalt samarbejde, 

bedre udnyttelse af mulighederne for nærskibstrafik samt innovation og ny 

teknologi inden for skibsfarten. Rådet (transport, telekommunikation og 

energi) vedtog i foråret 2009 konklusioner om meddelelsen, der støtter en 

række af de initiativer, som Kommissionen har peget på.  

 

Kommissionen forventes i foråret 2010 at fremlægge en detaljeret køre-

plan for det videre arbejde. 

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 

 

Forslag til direktiv om meldeformaliteter for skibe  

 

Kommissionen fremsatte i januar 2009 forslag til Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller 

afgår fra havne i Fællesskabets medlemsstater, og om ophævelse af direk-

tiv 2002/6/EF (KOM(2009) 11). Forslaget er fremsat i forbindelse med 

Kommissionens meddelelse og handlingsplan om etablering af et europæ-

isk søtransportområde uden grænser. 

 

Forslaget har til formål at afskaffe eller forenkle dokument- og varekon-

trollen med skibe og gods i trafik mellem havne i Fællesskabet. Dette 

sker ved at nedbringe antallet af oplysninger, der leveres flere gange til 

forskellige myndigheder, samt ved at stille krav om, at elektronisk indbe-

retning af alle foreskrevne oplysninger kan ske til ét sted. Derudover 

ajourføres de eksisterende meldeformularer, som opfølgning på revisio-

nen i 2005 af FN’s Internationale Maritime Organisations (IMO) konven-

tion om lettelse af international samfærdsel ad søvejen. 

 

Rådet (transport, telekommunikation og energi) vedtog i december 2009 

en fælles indstilling i sagen, der indtil videre er på den foreløbige dagsor-

den for rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 24. juni 

2010 med henblik på politisk enighed.  

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 
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Forslag til forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rej-

ser på indre vandveje  

  

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Europa-Parlamentets og Rå-

dets forordning om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre 

vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbej-

de mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgiv-

ningen om forbrugerbeskyttelse (KOM(2008) 816). Forordningen har til 

formål at sikre, at skibspassagerer har samme rettigheder overalt i EU. 

Hensigten er bl.a. at fastsætte mindstekrav til information af skibspassa-

gerer før og under rejsen og regler for behandling af klager.  

 

Forslaget er en del af en samlet tilgang, idet der samtidigt er fremsat et 

lignende forslag for passagerers rettigheder ved bustransport, ligesom der 

allerede er vedtaget tilsvarende regler for luft- og jernbanetransport. 

 

Rådet (transport, telekommunikation og energi) nåede til politisk enighed 

i sagen i oktober 2009, og der udarbejdes på den baggrund en fælles 

holdning, som fremsendes til Europa-Parlamentet til andenbehandling 

under den fælles beslutningsprocedure. 

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 

 

Ændring af udstyrsdirektivet  

 

Rådets direktiv 96/98/EF af 20. december 1996 om udstyr på skibe fast-

lægger en række standarder, som udstyr på EU-skibe skal leve op til. 

Kommissionen har tidligere tilkendegivet, at medlemsstaternes gennem-

førelse af direktivet ikke har været tilfredsstillende, og at man derfor ville 

iværksætte en revision af direktivet, som kunne sikre en mere ensartet 

gennemførelse i medlemsstaterne.  

 

Kommissionen afholdt i efteråret 2008 et møde med deltagelse af med-

lemsstaterne med henblik på at få identificeret de områder i direktivet, 

som kunne være interessante at ajourføre, og Kommissionen forventes i 

foråret 2010 at fremsætte forslag til ændringer af det nævnte direktiv. 

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 

 

Bemyndigelse af Kommissionen til at indlede og føre forhandlinger 

med FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) 

 

Kommissionen afgav i 2002 en henstilling til Rådet om bemyndigelse til, 

på Fællesskabets vegne, at indlede forhandlinger med FN’s Internationale 

Maritime Organisation (IMO) (SEK(2002) 381) med henblik på, at Fæl-

lesskabet opnår fuldt medlemskab af IMO. Kommissionen foreslog i den 

forbindelse bl.a. en overgangsordning i forhold til visse af IMO’s komité-

er med henblik på at forbedre EU’s koordinering af holdningerne i for-

bindelse med forhandlinger i IMO. 
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Kommissionen rejste sagen igen i januar 2009 i meddelelsen om EU’s sø-

transportpolitik frem til 2018 (KOM(2009) 8). Her blev det foreslået, at 

EU skal arbejde for at få observatørstatus i IMO og på længere sigt opnå 

et egentligt medlemskab ad IMO. Initiativet mødte dog ikke umiddelbart 

opbakning i Rådet.  

 

Det fremgår af Kommissionens meddelelse om udvikling af den interna-

tionale dimension i EU's integrerede havpolitik (KOM(2009) 536) fra ok-

tober 2009, at Kommissionen fortsat ønsker at styrke Fællesskabets rolle i 

IMO ved at formalisere EU's samordningsmekanisme og ved at søge at 

opnå formel observatørstatus eller fuldt medlemskab for Fællesskabet. 

Idet Lissabontraktaten indeholder bestemmelser om EU’s samarbejde 

med FN og andre internationale organisationer, kan spørgsmålet om EU’s 

repræsentation i IMO komme op på ny.  

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 

 

Bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs 

interesse at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-

konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren  
 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til Rådets beslutning om bemyn-

digelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at 

ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2007-konvention om 

arbejdsforhold i fiskerisektoren (KOM(2008) 320). Forslaget indebærer, 

at medlemsstaterne bemyndiges til at ratificere 2007-konventionen om 

arbejdsforhold i fiskerisektoren (ILO konvention 188). Bemyndigelsen er 

nødvendig for, at medlemsstaterne kan ratificere konventionen, da be-

stemmelserne om koordinering af sociale sikringsordninger i konventio-

nen berører udøvelsen af Fællesskabets kompetence. 

 

Der blev på rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbru-

gerpolitik) den 30. november 2009 opnået politisk enighed om forslaget. 

Europa-Parlamentets forventes at give sin tilslutning til forslaget i februar 

2010.    

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 

 

Ændring af EMSA-forordningen 

 

Et forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for 

søfartssikkerhed forventes offentliggjort i løbet af 2010. 

  

Der foreligger ikke umiddelbart oplysninger om, hvilket indhold æn-

dringsforslaget vil have. 

 

Kontakt: Søfartsstyrelsen, tlf. 39 17 44 00. 
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7. Forslag, der er vedtaget siden sidst 
 

Direktiv om pesticidudbringningsudstyr 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til direktiv om pesticidudbring-

ningsudstyr og om ændring af direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om 

maskiner (KOM(2008) 535). 

 

Forslaget et vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for 

så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner. 

 

Kontakt: Arbejdstilsynet, tlf. 70 12 12 88. 

 

Forordning om kosmetiske produkter  

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til forordning om kosmetiske 

produkter (KOM(2008) 49).  

 

Forslaget er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (om-

arbejdning). 

 

Kontakt: Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 40 00. 

 

EU's samhørighedspolitik 
 

Kommissionen har fremsat og vedtaget Kommissionens Forordning (EF) 

nr. 846/2009 af 1. september 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 

1828/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) 

nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden 

og til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 om 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Ændringerne er med hen-

blik på præcisering og forenkling af bestemmelserne for gennemførelse af 

programmer og projekter støttet under fondene. 

 

Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsen, tlf. 35 46 64 00. 

 

Ændring af 2., 3., 6. og 10. selskabsdirektiv  

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til direktiv om ændring af Rådets 

direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 

2005/56/EF for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i for-

bindelse med fusioner og spaltninger (KOM(2008) 576). De foreslåede 

ændringer var tredje pakke af såkaldte "fast track"-forslag til reduktion af 

administrative byrder. 
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Forslaget er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/109/EF af 16. september 2009 om ændring af Rådets direktiv 

77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF for så 

vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med fusio-

ner og spaltninger. 

 

Kontakt: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. 33 30 77 00. 

 

Direktiv om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder 

af elektroniske penge 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til direktiv om adgang til at opta-

ge og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge, om tilsyn 

med en sådan virksomhed og om ændring af direktiv 2005/60/EF og 

2006/48/EF og ophævelse af direktiv 2000/46/EF (KOM(2008) 627).  

 

Direktivet er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve 

virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan 

virksomhed, ændring af direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og ophævel-

se af direktiv 2000/46/EF. 

       

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82.  

 

Forordning om kreditvurderingsbureauer  

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til forordning om kreditvurderings-

bureauer (KOM(2008) 704).  

 

Forslaget er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1060/2009/EF af 16. september 2009 om kreditvurderingsbu-

reauer. 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikrings-

virksomhed 

 

Kommissionen fremsatte i 2007 forslag til direktiv om adgang til og udø-

velse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 

(KOM(2007) 361 og KOM(2008) 119 (revideret forslag)). 

 

Forslaget er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsik-

rings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II).  

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 
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Nyt direktiv om samordning af love og administrative bestemmelser 

om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer  

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til nyt direktiv om samordning af 

love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv in-

vestering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (KOM(2008) 458).  

 

Direktivet er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative be-

stemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 

(investeringsinstitutter) (omarbejdning). 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Ændring af kapitalkravsdirektivet – CRD 

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til direktiv om ændring af Euro-

pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (CRD) 

om banker tilsluttet centrale organer, visse komponenter i egenkapitalen, 

store engagementer, tilsynsordninger og krisestyring (KOM(2008) 602).  

 

Forslaget er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2009/111/EF af 16. september 2009 om ændring af direktiv 2006/48/EF, 

2006/49/EF og 2007/64/EF for så vidt angår banker tilsluttet centralorga-

ner, visse komponenter i egenkapitalen, store engagementer, tilsynsord-

ninger og krisestyring. 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Forordning om grænseoverskridende betalinger  

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til forordning om grænseover-

skridende betalinger i Fællesskabet (KOM(2008) 640).  

 

Forordningen er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 924/2009 af 16. september 2009 om grænseoverskridende beta-

linger i Fællesskabet og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2560/2001. 

 

Kontakt: Finanstilsynet, tlf. 33 55 82 82. 

 

Forordning om statistik over plantebeskyttelsesmidler  

 

Kommissionen fremsatte i 2006 forslag til forordning om statistik over 

plantebeskyttelsesmidler (KOM(2006) 778).  

 

Forslaget er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1185/2009 af 25. november 2009 om statistik over pesticider. 

 

Kontakt: Danmarks Statistik, tlf. 39 17 39 16.  
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Ændring af forordning om Den Europæiske Centralbanks (ECB) 

indsamling af statistisk information 
 

Den Europæiske Centralbank (ECB) afgav i 2008 henstilling om en for-

ordning om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 

1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk informa-

tion (ECB/2008/9). 

 

Forslaget er vedtaget som Rådets forordning (EF) nr. 951/2009 af 9. oktober 

2009 om ændring af forordning (EF) nr. 2533/98 om Den Europæiske Cen-

tralbanks indsamling af statistisk information. 

 

Kontakt: Danmarks Statistik, tlf. 39 17 39 16.   

 

Ændring af forordning om EU-statistikker om informationssamfundet  

 

Kommissionen fremsatte i 2008 forslag til forordning om ændring af Euro-

pa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EU-statistikker 

om informationssamfundet (KOM(2008) 677).  

 

Forslaget er vedtaget som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1006/2009 af 16. september 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 

808/2004 om EU-statistikker om informationssamfundet. 

 

Kontakt: Danmarks Statistik, tlf. 39 17 39 16. 
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