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NOTAT

til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2010/0313 >

2010/0314 vedrørende manglende gennemførelse af i alt 2 direktiver

Kommissionens Generalsekretariat har ved brev af 26. maj 2010, ref. 

SG-Greffe (2010) D/7418, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelse 

vedrørende manglende gennemførelse i dansk ret af 2 direktiver.

1. Åbningsskrivelse nr. 2010/0313 vedr. manglende gennemførelse i 

national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF 

af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 

forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af 

fysiske agenser (kunstig optisk stråling)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 27. april 2010.  

Gennemførelsen af direktivet forudsatte en ændring i lov om arbejdsmil-

jø, som er trådt i kraft den 21. maj 2010.

Direktivet er herefter gennemført ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 

562 af 26. maj 2010 om beskyttelse mod udsættelse for kunstig optisk 

stråling i forbindelse med arbejdet. 

Danmark har efterfølgende notificeret Kommissionen om gennemførel-

sen af direktivet, og Kommissionen har den 2. juni 2010 kvitteret for 

denne notifikation.
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2. Åbningsskrivelse nr. 2010/0314 vedr. manglende gennemførelse i 

national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF 

af 16. december 2008 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF, 

88/378/EØF, 1999/13/EF og direktiv 2000/53/EF, 2002/96/EF og Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF med henblik på at 

tilpasse disse til forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, 

mærkning og emballering af stoffer og blandinger

Fristen for gennemførelse af direktiv 2008/112/EF i dansk ret var den 1. 

april 2010.  

Direktivet er fuldstændigt gennemført, og dette er notificeret for Kom-

missionen, jf. gennemgangen nedenfor af de enkelte direktiver, som er 

ændret.

Endvidere er der notificeret en samlet parallelopstilling med notifikati-

onsnummer MNE(2010)54212.

Ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyr-

des tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske mid-

ler

Er gennemført ved bekendtgørelse nr. 612 af 13. juni 2009 om ændring 

af bekendtgørelse om kosmetiske produkter.

Gennemførelsen er notificeret den 25. maj 2010 med notifikationsnum-

mer MNE(2010)53447.

Ændring af Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyr-

des tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav 

til legetøj

Er gennemført ved bekendtgørelse nr. 337 af 29. marts 2010 om ændring 

af bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på 

grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med levnedsmidler og 

bekendtgørelse nr. 338 af 29. marts 2010 om ændring af bekendtgørelse 

om sikkerhedskrav til legetøj og produkter, som på grund af deres ydre 

fremtræden kan forveksles med levnedsmidler.

Gennemførelsen er notificeret den 9. april 2010 med notifikationsnumre-

ne MNE(2010)52443 og MNE(2010)52444.
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Ændring af Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om be-

grænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra an-

vendelsen af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg

Er gennemført ved bekendtgørelse nr. 281 af 25. marts 2010 om ændring 

af bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske 

forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktivi-

teter og anlæg, bekendtgørelse nr. 282 af 25. marts 2010 om ændring af 

bekendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske for-

bindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter 

og anlæg og bekendtgørelse nr. 283 af 25. marts 2010 om ændring af be-

kendtgørelse om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbin-

delser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og 

anlæg. 

Gennemførelsen er notificeret den 25. maj 2010 med notifikationsnum-

rene MNE(2010)53462, MNE(2010)53463 og MNE(2010)53465.   

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 

18. september 2000 om udrangerede køretøjer

Er gennemført ved bekendtgørelse nr. 378 af 6. april 2010 om ændring af 

bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer 

og affaldsfraktioner herfra og bekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2010 om 

ændring af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne 

køretøjer og affaldsfraktioner herfra.

Gennemførelsen er notificeret den 5. maj 2010 og den 23. juni 2010 med 

notifikationsnummer MNE(2010)53146 og MNE(2010)54211.

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 

27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Er gennemført ved bekendtgørelse nr. 362 af 6. april 2010 om bekendt-

gørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndte-

ring af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, bekendtgørelse nr. 366 af 

6. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om markedsføring af elek-

trisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elek-

tronisk udstyr og bekendtgørelse nr. 367 af 6. april 2010 om ændring af 
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bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt 

håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 

Gennemførelsen er notificeret den 5. maj 2010 og den 25. maj 2010 med 

notifikationsnumrene MNE(2010)53144, MNE(2010)53145 og 

MNE(2010)53467.

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF af 

21. april 2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske 

forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse ma-

linger og lakker samt produkter til autoreparationslakering og om 

ændring af direktiv 1999/13/EF

Er gennemført ved bekendtgørelse nr. 1073 af 27. oktober 2009 om æn-

dring af bekendtgørelse om markedsføring og mærkning af flygtige or-

ganiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autore-

parationslakering.

Gennemførelsen er notificeret den 25. maj 2010 med notifikationsnum-

mer MNE(2010)53468.

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overens-

stemmelse med det ovenfor anførte.


