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NOTAT

til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2010/0776 > 

2010/0778 vedrørende manglende gennemførelse af i alt tre direkti-

ver

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 29. november 2010, ref. 

SG-Greffe (2010) D/18902, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelser 

vedrørende manglende gennemførelse af i alt tre direktiver i dansk ret.  

Åbningsskrivelse nr. 2010/0776 vedrørende Kommissionens direktiv 

2009/112/EF af 25. august om ændring af Rådets direktiv 

91/439/EØF om kørekort og åbningsskrivelse nr. 2010/0777 vedrø-

rende Kommissionens direktiv 2009/113/EF om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

Direktivernes gennemførelsesfrist var den 15. september 2010. 

Direktiverne er endnu ikke gennemført. Gennemførelsen vil ske ved æn-

dringer af bekendtgørelse nr. 304 af 2. april 2009 om kørekort og cirku-

lære nr. 27 af 2. april 2009 om kørekort.

Direktiverne indeholder identiske ændringer af bilag III i henholdsvis 

andet og tredje kørekortdirektiv og drejer sig om mindstekravene med 

hensyn til fysisk og psykisk egnethed til at føre motorkøretøj, hvortil der 

kræves kørekort. Justitsministeriet er i samarbejde med Sundhedsstyrel-

sen og Rigspolitiet i gang med at udarbejde udkast til ændringsbekendt-

gørelse og ændringscirkulære. Udkastene forventes udsendt i offentlig 

høring i løbet af marts 2011 med henblik på udstedelse inden sommerfe-

rien 2011. Kopi af høringsudkastene vil blive sendt til Kommissionen. 
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Åbningsskrivelse nr. 2010/0778 om Kommissionens direktiv 

2009/163/EU af 22. december 2009 om ændring af Europaparlamen-

tets og Rådets direktiv 94/35/EF om sødestoffer til brug i levneds-

midler for så vidt angår neotam

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 12. oktober 

2010.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 1499 af 15. december 2010 om tilsætninger mv. til 

fødevarer. Implementeringen er sket i bilag 7, afsnit A1. 

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 22. december 2010. Kommissionen 

modtog underretning herom den 22. december 2010.

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelser i overens-

stemmelse med det ovenfor anførte.


