
VERSERENDE TRAKTATKRÆNKELSESSAGER MOD DANMARK 
pr. juli. 2014 

 

291: Luftfartsaftale med USA/ "Open Skies"  
Kommissionens sagsnr. 1995/2087. Kommissionen henleder opmærksomheden på dom i 
sag  
C-467/98, Kommissionen mod Danmark, da den ikke har modtaget nogen meddelelse om 
de  
foranstaltninger, den danske regering har truffet til gennemførelse af dommen af 5. 
november  
2002, hvorefter det er Kommissionens opfattelse, at der er sket en tilsidesættelse af 
Danmarks forpligtelser i henhold til TEF artikel 228, stk.1.  
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   06.06.95  

 Åbningsskrivelse besvaret:   06.07.95  

 Begrundet udtalelse modtaget:   16.03.98  

 Begrundet udtalelse besvaret:   04.06.98  

 Åbningsskrivelse modtaget:   28.07.04  

 Åbningsskrivelse besvaret:   29.10.04  
 

448: Vandrammedirektivet 
(Kommissionens sagsnr.:2004/2304; dokumentnr. SG-Greffe(2005)D/201305) 
Kommissionens påstand: Danmark har ikke forsynet Kommissionen med de i artikel 3, stk. 
8, i direktiv 2000/60/EF  (Vandrammedirektivet) fastsatte oplysninger. 
 

 Åbningsskrivelse modtaget:  22.03.05 

 Regeringens svar afsendt:  23.05.05 

 *Delvist henlagt af Kommissionen:  05.07.05 
 
(Kommissionens sagsnummer 2006/4636: Vedr. Danmarks tilsidesættelse af sine 
forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelsen af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger (vandrammedirektivet), særlig artikel 2, nr. 38 (forsyningspligtydelse). 

 

 Begrundet udtalelse modtaget:   28.10.11 

 Begrundet udtalelse besvaret:   18.01.12 
 

 
463: Leasingbiler 2006  
Kommissionens sagsnr. 2005/4925. Kommissionens påstand: Det anføres, at den danske  
ordning for registreringsafgift af leasingbiler er i strid med TEF artikel 49 da den ikke er  
proportional og TEF artikel 49 og 90, da Danmark anvender et afgiftstillæg, der kun finder  
anvendelse på biler, som herboende personer leaser fra virksomheder etableret i andre  
medlemsstater.  
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 Åbningsskrivelse modtaget:   08.02.06  

 Åbningsskrivelse besvaret:   11.04.06  

 Begrundet udtalelse modtaget:   18.12.06  

 Begrundet udtalelse besvaret:   19.02.07 
 

481: Forholdsmæssig afgift af firmabiler  
Kommissionens sagsnr. 2006/2240. Kommissionens påstand: Det anføres, at størrelsen af 
den  
forholdsmæssige afgift af firmabiler samt et afgiftstillæg på 1,5 % pr. kvartal er i strid med 
TEF artikel 39, 49 og 90.  
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   05.07.06  

 Åbningsskrivelse besvaret:   11.09.06  

 Begrundet udtalelse modtaget:   18.12.06  

 Begrundet udtalelse besvaret:   19.02.07  
 

495: Godtgørelse af lægemidler købt på et traditionelt apotek eller et internetapotek, 
der er etableret i en anden medlemsstat  

Kommissionens sagsnr. 2006/2349. Kommissionens påstand: Danmark har tilsidesat de  
forpligtelser, der påhviler det i henhold til EF-traktatens artikel 28 og 30 ved at afslå at yde  
tilskud til humanmedicinske lægemidler indkøbt på et apotek, der er etableret i en anden  
medlemsstat.  
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   26.03.07  

 Åbningsskrivelse besvaret:   01.06.07  
 

518: Momsfritagelse for almenvelgørende foreninger  
Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2007/2312 om den generelle momsfritagelse, der efter  
dansk lov gælder for varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde  
almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, og for varer, som 
leveres af genbrugsbutikker, der opfylder visse kriterier med hensyn til anvendelse af 
overskud og aflønning af arbejdskraft, samt på betingelserne for momsfritagelse af levering 
af vare og ydelser i forbindelse med indsamlingsarrangementer.  
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   27.06.08  

 Åbningsskrivelse besvaret:   26.08.08  

 Begrundet udtalelse modtaget:   29.01.10 

 Begrundet udtalelse besvaret:   29.03.10 
 
 
 
 



531: Manglende gennemførelse af to direktiver vedr. skat  
Kommissionens sagsnr. 2009/0030 vedr. manglende gennemførelse af direktiv vedr. skat  
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   30.01.09  

 Åbningsskrivelse besvaret:  30.03.09 
 

539: Refusion af lægebehandling i udlandet 
Kommissionens sagsnr. 2009/4227 vedr. uoverensstemmelse mellem EF-traktatens art. 49 
og forordning 1408/71/EØF og de danske myndigheders afvisning af at udbetale 
godtgørelse af udgifter til lægebehandling modtaget i en anden medlemsstat. 
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   15.05.09 

 Åbningsskrivelse besvaret:  08.07.09 
 

560: Exitbeskatning af aktier 
Kommissionens sagsnr. 2008/4992 vedr. exitbeskatning af aktier og dansk lovgivnings 
forenelighed med TEUF art. 21, 45 og 49. 
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   23.03.10 

 Åbningsskrivelse besvaret:   11.05.10 

 Begrundet udtalelse modtaget:  25.01.13 

 Begrundet udtalelse besvaret:   25.03.13 
 

562: Fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger  
Udenrigsministeriet fremsender vedhæftet Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2010/2072 
vedr. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.  
 

 Åbningsskrivelse modtaget:   04.06.10 

 Åbningsskrivelse besvaret:   04.10.10 

 Begrundet udtalelse modtaget:   29.10.10 

 Begrundet udtalelse besvaret:   28.12.10 

 Suppl. begrundet udtalelse modtaget:  18.10.13 

 Suppl begrundet udtalelse besvaret:          18.12.13 

 Stævning modtaget   22.04.14 
 
 

570: Vedr. lufttrafikaftalen mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske 
Føderations regering 

Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2010/2183 vedr. lufttrafikaftalen mellem Kongeriget 
Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering, som blev paraferet den 8. juli 
1998 og efterfølgende bilaterale ordninger. 

 



 Åbningsskrivelse modtaget:   31.01.11 

 Åbningsskrivelse besvaret:   30.03.11 
 

572: Vedr. sikkerhedsstandarder for udenlandske sejlskibe 
Kommissionens åbningsskrivelse nr. 2009/4311 vedrørende danske sikkerhedsstandarder 
for udenlandske sejlskibe og forholdet til TEUF art. 56 og art. 1 i forordning (EØF) nr. 
4055/86. 
  

 Åbningsskrivelse modtaget:   20.05.11 

 Åbningsskrivelse besvaret:   20.07.11 

 Begrundet udtalelse modtaget:  28.02.12 

 Begrundet udtalelse besvaret:   02.05.12 
 

575: Vedr. manglende gennemførelse af direktiv om håndtering af affald fra 

udvindingsindustrien 

Åbningsskrivelse nr. 2011/2056 vedr. gennemførelsen i dansk ret af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra 

udvindingsindustrien. 

 Åbningsskrivelse modtaget:   30.09.11 

 Åbningsskrivelse besvaret:   30.01.12 
 

 

585: Vedr. beskatning af udloddende investeringsforeninger 

Åbningsskrivelse nr. 2010/4192 vedr. kildeskat på udbytte til udenlandske 

investeringsinstitutter.  

 Åbningsskrivelse modtaget:   30.04.12 

 Åbningsskrivelse besvaret:   02.07.12 

 Supplerende åbningsskrivelse modtaget:  01.10.12 

 Supplerende åbningsskrivelse besvaret:  09.11.12 

 Begrundet udtalelse modtaget:   26.04.13 

 Begrundet udtalelse besvaret:   26.06.13 

586: Vedr. direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love 

og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af 

tobaksvarer (snus). 

Åbningsskrivelse nr. 2012/2125 vedr. direktiv 2001/37/EF om indbyrdes tilnærmelse af 

medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg 

af tobaksvarer (snus). 



 Åbningsskrivelse modtaget:  25.06.12 

 Åbningsskrivelse besvaret:   24.08.12 

 Begrundet udtalelse modtaget:  25.10.12 

 Begrundet udtalelse besvaret:   23.01.13 

 

590: Vedr. beskyttelse af deltidsansatte. 

Åbningsskrivelse nr. 2011/4080 vedr. gennemførelsen og anvendelsen af direktiv 97/81/EF 

om ramme-aftalen vedrørende deltidsarbejde, der er indgået af Unice, CEEP og EFS i den 

danske undervisningssektor (”deltidsdirektivet”). 

 Åbningsskrivelse modtaget:  01.10.12 

 Åbningsskrivelse besvaret:   30.11.12 

 Begrundet udtalelse modtaget:   21.06.13 

 Begrundet udtalelse besvaret:  02.09.13 

 

592: Vedr. fortolkningen af koncentrationsgrænsen på 0,1 vægtprocent i REACH-

forordningen 

Åbningsskrivelse nr. 2012/2195 vedr. fortolkningen af koncentrationsgrænsen på 0,1 

vægtprocent fastsat i artikel 7, stk. 2 og artikel 33 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og 

godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et 

europæiske kemikalieagentur (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 

1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 

93/67/EØF og 2000/21/EF med senere ændringer. 

 Åbningsskrivelse modtaget:   25.01.13 

 Åbningsskrivelse besvaret:   22.03.13 

595: Vedr. jernbanesikkerhed 

Åbningsskrivelse nr. 2012/2220 vedr. gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet 
(direktiv 2004/49/EF med senere ændringer). 

 Åbningsskrivelse modtaget:   22.02.13 

 Åbningsskrivelse besvaret:   22.04.13 

 Begrundet udtalelse modtaget:   27.01.14 

 Begrundet udtalelse besvaret   27.03.14 

 



600: Vedr. buspassagerers rettigheder  

Åbningsskrivelse nr. 2013/2131 vedr. gennemførelsen af 
buspassagerrettighedsforordningen (forordning nr. 181/2011). 

 Åbningsskrivelse modtaget:   27.09.13 

 Åbningsskrivelse besvaret  27.11.13 
 

 

603: Vedr. lægemiddelovervågning og direktiver vedr. beskatning, miljø og 

selskabsret pga. Kroatiens tiltrædelse 

Åbningsskrivelse nr. 2013/0360>2013/0364 vedr. lægemiddelovervågning (direktiv 

2012/26/EU) og direktiver vedr. beskatning, miljø og selskabsret pga. Kroatiens tiltrædelse 

(direktiverne 2013/13/EU, 2013/17/EU, 2013/21/EU og 2013/24/EU). 

 Åbningsskrivelse modtaget:   29.11.13 

 Henlagt af Kommissionen  26.01.14 (gælder for 2013/0361) 

 Åbningsskrivelse besvaret:   29.01.14 

 Henlagt af Kommissionen   20.02.14 (gælder for 2013/0364)  

 Henlagt af Kommissionen  28.03.14 (gælder for 2013/0363) 

 Begrundet udtalelse modtaget 22.04.14 (gælder for 2013/0360) 

 Begrundet udtalelse besvaret  20.06.14 (gælder for 2013/0360) 
 

604: Vedr. Cabotageforordningen 1072/2009, transport af tom emballage 

Åbningsskrivelse nr. 2013/2288 vedr. gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet 

for international godskørsel, og navnlig behandlingen af de ikke-hjemmehørende 

transportvirksomheder, der transporterer tomme containere, paller og emballage til og i 

Danmark efter forordningens artikel 3 og 8. 

 Åbningsskrivelse modtaget  27.01.14 

 Åbningsskrivelse besvaret  04.04.14 

 

605: Vedr. manglende gennemførelse i national ret af 8 direktiver  

Åbningsskrivelse nr. 2014/0060>2014/0067 vedr. fusioner (direktiv 2010/42/EU), 

ophavsret (direktiv 2011/77/EU), budgetmæssige rammer (direktiv 2011/85/EU), kørekort 



(direktiv 2012/36/EU), frø (direktiv 2012/37/EU), landbrugsplantearter (direktiv 

2012/44/EU), emission (direktiv 2012/46/EU) og kreditinstitutter (direktiv 2013/36/EU). 

  Åbningsskrivelse modtaget  27.01.14 

 Åbningsskrivelse besvaret   27.03.14  

 Henlagt af Kommissionen  28.03.14 (gælder for 2014/0066) 
 

607: Vedr. informationsprocedurer i forbindelse med udveksling af menneskelige 

organer til transplantation medlemsstater imellem (direktiv 2012/25/EU) 

Åbningsskrivelse nr. 2014/0280 

 Åbningsskrivelse modtaget   28.05.14 

 

 

 


