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Den danske regerings besvarelse af Kommissionens åbningsskrivel-
se nr. 2013/2288 om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang 
til markedet for international godskørsel.

Kommissionen har i brev af 27. januar 2014 sendt en åbningsskrivelse til Dan-
mark.

I åbningsskrivelsen anfører Kommissionen, at den danske bekendtgørelse nr. 
891 af 2. juli 2013, om ændring af bekendtgørelse om godskørsel § 1, nr. 2 er i 
strid med forordning nr. 1072/2009 om fælles regler for adgang til markedet 
for international godskørsel.Kommissionen mener, at bestemmelsen udeluk-
ker, at transport af tomme containere og returemballage kan udgøre en inter-
national transport i forordningens forstand, selv om der faktisk måtte være tale 
om en reel transport. 

Derudover anfører Kommissionen, at bekendtgørelsens § 1, nr. 2 er usammen-
hængende, idet det følger, at indenlandsk transport, der består af tomme con-
tainere, paller eller returemballage skal betragtes som cabotagekørsel. Endvi-
dere, at dette også er uforeneligt med definitionen af cabotagekørsel i forord-
ning nr. 1072/2009. 

Den danske regering har på baggrund af modtagelsen af Kommissionens åb-
ningsskrivelse besluttet at ændre den danske bekendtgørelse, så kørsel med 
tomme containere og returemballage godt kan give adgang til cabotagekørsel, 
hvis der vel at mærke er tale om en reel international transport i forordningens 
forstand.  Man vil ikke i bekendtgørelsen udtrykkeligt fastsætte regler om kør-
sel med tomme containere i Danmark. Men en sådan kørsel må anses for at 
være cabotagekørsel, hvis den udføres for fremmed regning. 

Ændring af bekendtgørelse om godskørsel er iværksat, og Danmark vil oriente-
re Kommissionen når den ændrede bekendtgørelse er trådt i kraft, hvilket for-
ventes at være den 9. maj 2014. Udkast til bekendtgørelsen er vedlagt svaret til 
Kommissionen.  Det er henstillet til politiet, at de nuværende regler i den mel-
lemliggende periode ikke skal håndhæves.

Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse 
med det ovenfor anførte.
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