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NOTAT

til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2011/0744 > 

2010/0749 vedrørende manglende gennemførelse af i alt seks direkti-

ver

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 18. juli 2011, ref. SG-

Greffe (2011) D/11935, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelser ved-

rørende manglende gennemførelse af i alt seks direktiver i dansk ret.  

Åbningsskrivelse nr. 2011/0744 vedrørende Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/31/EF om geologisk lagring af kuldioxid og om 

ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF, 

2008/1/EF og forordning (EF) nr. 1013/2006.  

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 25. juni 2011.

Direktivet er primært gennemført i dansk ret ved lov nr. 541 af 30. maj 

2011 om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. Loven 

trådte i kraft den 1. juni 2011. Kommissionen modtog underretning herom 

den 30. august 2011, og Kommissionen kvitterede samme dag for notifika-

tionen.

Herudover er direktivet gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 859 

af 14. juli 2011 om geologisk lagring af CO2 m.v. Bekendtgørelsen trådte i 
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kraft den 20. juli 2011. Kommissionen modtog underretning herom den

20. juli 2011, og Kommissionen kvitterede samme dag for notifikationen.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0745 vedrørende Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/30/EU om angivelse af energirelaterede produk-

ters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardi-

serede produktoplysninger

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 20. juni 2011.

Direktivet er primært gennemført i dansk ret ved lov nr. 455 af 18. maj 

2011 om energimærkning af energirelaterede produkter. Loven trådte i 

kraft den 20. juni 2011. Kommissionen modtog underretning herom den 

16. juni 2011, og Kommissionen kvitterede samme dag for notifikationen.

Herudover vil resten af direktivet blive gennemført i dansk ret ved be-

kendtgørelse om energimærkning af energirelaterede produkter. Bekendt-

gørelsen forventes at træde i kraft ultimo oktober 2011. Høringen over be-

kendtgørelsesudkastet har afventet folketingsvalget. Bekendtgørelsesudka-

stet vedlægges som bilag til svaret til Kommissionen, som også vil modta-

ge underretning, når bekendtgørelsen er udstedt.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0746 vedrørende Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2010/35/EU af 16. juni 2010 om transportabelt tryk-

bærende udstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 76/767/EØF, 

84/526/EØF, 84/527/EØF og 1999/36/EF 

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 30. juni 2011.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 732 af 27. juni 2011 om gennemførelse af direktiv 

2010/35/EU om transportabelt trykbærende udstyr.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 30. juni 2011. Kommissionen modtog 

underretning herom den 30. juni 2011. 
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Åbningsskrivelse nr. 2011/0747 vedrørende Kommissionens direktiv 

2010/36/EU af 1. juni 2010 om ændring af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for 

passagerskibe   

Direktiv 2010/36/EU er implementeret i dansk regulering ved bekendtgø-

relse nr. 556 af 26. maj 2011 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, tek-

nisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskib i national 

fart.

Kommissionen modtog underretning herom den 8. juni 2011. 

Ved en teknisk fejl indeholdt gennemførelsesforskriften ikke en fodnote-

henvisning til ændringsdirektiv 2010/36/EU. I stedet var der henvist til ho-

veddirektivet; ”Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2009/45/EU om 

sikkerhedsregler og -standarder i passagerskibe, med senere ændringer”.

Da der heller ikke ved notifikationen af gennemførelsen var medtaget en 

udtrykkelig henvisning til ændringsdirektivets nr. og dato, men alene hen-

vist til senere ændringer, har Kommissionen ikke kunnet identificere noti-

fikationsforskriften.

Søfartsstyrelsen har efterfølgende præciseret notehenvisningen i gennem-

førelsesforskriften ved bekendtgørelse nr. 873 af 29. juli 2011 om ændring 

af bekendtgørelse nr. 556 af 26. maj 2011, ligesom gennemførelsesfor-

skriften er notificeret den 3. august 2011 med en udtrykkelig reference til 

direktiv 2010/36/EU.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0748 vedrørende Kommissionens direktiv 

2010/61/EU om den første tilpasning af bilagene til Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af 

farligt gods til de videnskabelige og tekniske fremskridt

Direktivets gennemførelsesfrist var den 30. juni 2011.

Direktivets regler er gennemført i dansk ret.

De dele af direktivet, som vedrører vejtransport af farligt gods, er gennem-

ført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport 

af farligt gods, som trådte i kraft 2. juli 2011. 
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Kommissionen modtog underretning om herom den 27. september 2011.

De dele af direktivet, som vedrører jernbanetransport af farligt gods, er 

indarbejdet i RID-udgaven 2011 (Reglement for international transport af 

farlig gods med jernbane, som er bilag C til Konventionen om internatio-

nal jernbanebefordring (COTIF)). Reglerne er gennemført til tiden og er 

gældende fra 1. januar 2011. De ændrede RID- regler er med hjemmel i 

lov om jernbane blevet kundgjort på Trafikstyrelsens hjemmeside.  Kom-

missionen modtog den 16. august 2011 underretning herom. 

Danmark har ingen indre vandveje og har derfor ikke gennemført den del 

af direktivet, der omhandler indre vandveje.

Åbningsskrivelse nr. 2011/0749 vedrørende Kommissionens gennem-

førelsesdirektiv 2011/38/EU af 11. april 2011 om ændring af bilag V til 

direktiv 2004/33/EF for så vidt angår maksimums-ph-værdier for 

trombocytkoncentrater ved udløbet af holdbarhedsperioden

Den danske regering bemærker, at fristen for gennemførelse af direktivet i 

dansk ret var den 30. juni 2011.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved følgende bekendtgørelse:

Bekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2011 om ændring af bekendtgørelse om 

kvalitets- og sikkerhedskrav til blodbankvirksomhed. Bekendtgørelsen er 

trådt i kraft den 30. juni 2011. Kommissionen modtog underretning herom 

den 2. september 2011.

Regeringen har besvaret Kommissionen i overensstemmelse med det oven-

for anførte.


