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NOTAT

til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 

2013/0108>2013/0111 vedrørende manglende gennemførelse af i alt fi-

re direktiver

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 21. marts 2013, ref. SG-

Greffe (2013)D/3725, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelser vedrø-

rende manglende gennemførelse af i alt fem direktiver i dansk ret. Hermed 

besvares Kommissionens åbningsskrivelser nr. 2013/0108>2013/0111. 

Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0107 vil blive besvaret snarest 

muligt, idet det bemærkes, at Kommissionens har forlænget svarfristen for 

denne åbningsskrivelse til den 4. juni 2013.

Åbningsskrivelse nr. 2013/0108 vedrørende Kommissionens direktiv 

2012/22/EU af 22. august 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage DDA-carbonat som 

et aktivt stof i bilag I hertil

Direktivets gennemførelsesfrist var den 31. januar 2013.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 24 af 18. janu-

ar 2013 om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Ændrings-

bekendtgørelsen trådte i kraft den 20. januar 2013. 
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Kommissionen modtog underretning herom den 2. april 2013. Kopi af 

Kommissionens kvittering for modtagelse af notifikationsskrivelsen ved-

lægges som bilag.

Åbningsskrivelse nr. 2013/0109 vedrørende Kommissionens gennem-

førelsesdirektiv 2012/31/EU af 25. oktober 2012 om ændring af bilag 

IV til Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår listen over fiskear-

ter, der er modtagelige for egtvedsyge (VHS), og om sletning af oplys-

ningerne om epizootisk ulcerativt syndrom

Direktivets gennemførelsesfrist var den 1. januar 2013. Danmark har des-

værre ikke været i stand til at overholde denne frist.

Direktivet vil blive gennemført i dansk ret ved en bekendtgørelse om 

overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvatiske 

organismer. Bekendtgørelsen er sendt i høring den 17. maj 2013 og for-

ventes at træde i kraft den 1. august 2013. Et udkast til bekendtgørelsen 

vedlægges som bilag.

Kommissionen vil blive underrettet om bekendtgørelsens ikrafttrædelse.

Åbningsskrivelse nr. 2013/0110 vedrørende Kommissionens delegere-

de direktiv 2012/50/EU af 10. oktober 2012 om tilpasning til den tekni-

ske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets direktiv 

2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af bly 

Direktivets gennemførelsesfrist var den 2. januar 2013.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved en ændring af bekendtgørelse nr. 

1041 af 30. oktober 2012 om begrænsning af import og salg samt fremstil-

ling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der inde-

holder visse farlige stoffer. Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 21. 

maj 2013, dog således at reglen om undtagne anvendelser af bly havde 

virkning fra den 2. januar 2013. 

Kommissionen modtog underretning herom den 22. maj 2013. Kopi af 

Kommissionens kvittering for modtagelse af notifikationsskrivelsen ved-

lægges som bilag.
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Åbningsskrivelse nr. 2013/0111 vedrørende Kommissionens delegere-

de direktiv 2012/51/EU af 10. oktober 2012 om tilpasning til den tekni-

ske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets direktiv 

2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium 

Direktivets gennemførelsesfrist var den 2. januar 2013.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved en ændring af bekendtgørelse nr. 

1041 af 30. oktober 2012 om begrænsning af import og salg samt fremstil-

ling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der inde-

holder visse farlige stoffer.

Ændringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 21. maj 2013, dog således at 

reglen om undtagne anvendelser af cadmium havde virkning fra den 2. ja-

nuar 2013. 

Kommissionen modtog underretning herom den 22. maj 2013. Kopi af 

Kommissionens kvittering for modtagelse af notifikationsskrivelsen ved-

lægges som bilag.

Regeringen har besvaret Kommissionen i overensstemmelse med det oven-

for anførte.


