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NOTAT

til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0360 og nr. 

2013/0362>2013/0364 vedrørende manglende gennemførelse af i alt fi-

re direktiver

Kommissionens Generalsekretariat har i brev af 29. november 2013, ref. 

SG-Greffe(2013)D/19812, fremsendt Kommissionens åbningsskrivelser 

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

For så vidt angår Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0361, er 

Danmark blevet orienteret om, at sagen er blevet lukket af Kommissionen 

den 23. januar 2014, hvorfor denne åbningsskrivelse ikke er omfattet af 

besvarelsen.

Åbningsskrivelse nr. 2013/0360 om manglende gennemførelse af Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/26/EU af 25. oktober 2012 

om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelover-

vågning

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 28. november 

2013.

Gennemførelsen af direktivet nødvendiggør få mindre ændringer af den 

danske lægemiddellov. De nødvendige ændringer er indeholdt i lovforsla-

get L 94 – forslag til ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk ud-

styr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundheds-

ydelser, der blev fremsat den 5. december 2013. Lovforslagets bestemmel-
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ser om lægemiddelovervågning forventes at træde i kraft den 1. marts 

2014. 

Der bliver således tale om en mindre forsinkelse af direktivets gennemfø-

relse i dansk ret. Kommissionen vil blive underrettet, når de nødvendige 

lovændringer er blevet vedtaget.

Åbningsskrivelse nr. 2013/0362 vedrørende manglende gennemførelse 

af Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse 

direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens til-

trædelse

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 1. juli 2013. 

Direktivet ændrer i direktiv 92/43/EØF, 2001/81/EF og 2009/147/EF. 

Ændringen af direktiv 2001/81/EF vil blive gennemført i dansk ret ved en 

enkelt lovteknisk ændring af bekendtgørelse nr. 1325 af 21. december 

2011 om emissionslofter for svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organi-

ske forbindelser og ammoniak (NEC-bekendtgørelsen), ligesom der vil 

blive indsat en henvisningsnote til direktiv 2013/17/EU i denne bekendtgø-

relse.  

Ændringen af direktiv 92/43/EØF og 2009/147/EF nødvendiggør ikke æn-

dringer af dansk ret udover indsættelse af en henvisningsnote til direktiv 

2013/17/EU i bekendtgørelse nr. 330 af 19. marts 2013 om fredning af vis-

se dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt (artsfredningsbe-

kendtgørelsen). 

Ændringerne af NEC-bekendtgørelsen og artsfredningsbekendtgørelsen 

forventes gennemført ved udgangen af februar 2014. Kommissionen vil 

blive underrettet, så snart bekendtgørelserne er trådt i kraft.

Åbningsskrivelse nr. 2013/0363 vedrørende manglende gennemførelse 

af Rådets direktiv 2013/21/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af Rådets 

direktiv 67/548/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

1999/45/EF vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens til-

trædelse

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var 1. juli 2013. 
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Direktivet ændrer i direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF. 

Gennemførelsen af direktiv 2013/21/EU har ikke nødvendiggjort ændrin-

ger i dansk ret udover indsættelse af en henvisningsnote til direktivet i be-

kendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballe-

ring, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger. Henvisnings-

noten er indsat ved bekendtgørelse nr. 1493 af 12. december 2013 om æn-

dring af bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og 

opbevaring af stoffer og blandinger, der trådte i kraft den 1. januar 2014. 

Kommissionen modtog underretning herom den 18. december 2013. 

Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2013/0364 vedrørende Rådets di-

rektiv 2013/24/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver 

vedrørende selskabsret på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 1. juli 2013. 

Direktivet ændrer i direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 2009/101/EF, 

2009/102/EF, 2011/35/EU og 2012/30/EU.

Kommissionen har oplyst over for Erhvervsstyrelsen, at medlemsstaterne 

alene skal gennemføre direktiv 2013/24/EU i national ret, såfremt de nati-

onale regler refererer til specifikke medlemsstater. De danske regler, der 

gennemfører de ovennævnte direktiver vedrørende selskabsret og 

regnskabsret, indeholder ikke specifikke henvisninger til andre medlems-

stater eller deres virksomheder. Direktiv 2013/24/EU nødvendiggør såle-

des ikke ændringer i lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011 om aktie-

og anpartsselskaber med senere ændringer (selskabsloven) eller lovbe-

kendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013 med senere ændringer (års-

regnskabsloven).      

Kommissionen modtog underretning herom den 18. december 2013. 

Der vil blive indsat en henvisningsnote til direktiv 2013/24/EU i både sel-

skabsloven og årsregnskabsloven ved førstkommende lejlighed. Kommis-

sionen vil blive underrettet, når henvisningsnoterne er blevet indsat.

Regeringen har besvaret Kommissionen i overensstemmelse med det oven-

for anførte.


