
 

 

 

 
Dato 

J. nr.  

 

 26. september 2017 

2016-5643 

Bilag til transport-, bygnings- og boligministerens besvarelse af ERU 

spm. 83  

Følgende er en oversigt over bekendtgørelser på Transport-, Bygnings- og Bo-

ligministeriets område for perioden 2011-nu samt ministeriets henvisning til, 

hvilken erhvervsrettet EU-lovgivning, der er tale om implementering af. I for-

hold til bekendtgørelser, der er markeret med * er der en nærmere beskrivelse i 

besvarelsen af spørgsmål 83, herunder redegørelse for, om der er tale om over-

implementering.  

 Titel Nummer År EU-ret 

1* Bekendtgørelse om detailfor-
skrifter for køretøjers indretning 
og udstyr 

1595 2016 Diverse direktiver og ECE-regulativer på det køretøjstekniske område
1
 

2* Bekendtgørelse om autorisation 
af værksteder til udførelse af 
arbejde på takografer inden for 
vejtransport med senere æn-
dringer § 4, stk. 1 og stk. 2. 

1484 2013 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Rådets for-
ordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet 
inden for vejtransport, EF-Tidende 1985, nr. L 370, s. 8, som senest 
ændret ved Kommissionens (EU) forordning nr. 1161/2014 af 30. oktober 
2014 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets forordning (EØF) 
nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, 
L 311, s. 19-20, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om 
ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet 
inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestem-
melser inden for vejtransport, EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1. Ifølge 
artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver med-
lemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er såle-
des udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte 
forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen inde-
holder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 
om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning 
(EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 
om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport 
EU-Tidende 2014, nr. L 60, s. 1 og for anvendelsen af Europæisk over-
enskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vej-
transport (AETR) 

3* Bekendtgørelse om kørekort 815 2017 Direktiv 2006/126/EF af 20. december 2016. (”3. kørekortdirektiv”) 

4 Bekendtgørelse om flyvning 
med droner uden for bymæssigt 
område 

788 2017 Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2004/785/EF af den 21. april 
2004 med senere ændringer om forsikringskrav til luftfartsselskaber og 
luftfartøjsoperatører. 

5 Bekendtgørelse om vejtransport 828 2017 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 

                                                           
1 Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en konkret liste over alle relevante EU-retsakter. 
Disse vil imidlertid blive klarlagt i forbindelse med Færdselsstyrelsens nabotjek af området.  
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af farligt gods 2008 om indlandstransport af farligt gods, som senest ændret ved Kom-
missionens direktiv 2016/2309/EU af 16. december 2016 om fjerde til-
pasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af 
farligt gods, og Rådets direktiv 95/50/EF af 6. oktober 1995 om indførelse 
af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods 
ad vej, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/54/EF af 17. juni 2008 om ændring af Rådets direktiv 95/50/EF om 
indførelse af ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af 
farligt gods ad vej, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen. 

6 Bekendtgørelse om godkendel-
se af assessorer og sagkyndige 
i forbindelse med godkendelse 
af jernbaneinfrastruktur og køre-
tøjer 

543 2017 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 
2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering 
og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, som ændret ved Kommis-
sionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om 
ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles 
sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering. Ifølge artikel 288 i 
EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. 
Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i 
praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i 
Danmark. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 
2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering 
og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 
121, side 8, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 
(EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning 
(EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og 
-vurdering. 

7 Bekendtgørelse om krav til 
akkreditering af assessorer på 
jernbaneområdet 

542 2017 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Kommissio-
nens gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om 
den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophæ-
velse af forordning (EF) nr. 352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 121, side 
8, som ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 
2015/1136 af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 
nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -
vurdering, EU-Tidende 2015, nr. L 185, side 6. I bekendtgørelsen er der 
medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens gennemførelsesfor-
ordning (EU) nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsme-
tode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 
352/2009, EU-Tidende 2013, nr. L 121, side 8, som ændret ved Kommis-
sionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1136 af 13. juli 2015 om 
ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles 
sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering, EU-Tidende 2015, nr. 
L 185, side 6. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning 
umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er 
således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke for-
ordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

8 Bekendtgørelse om brand-
værnsforanstaltninger for af-
trækssystemer og fyringsanlæg 
(skorstensfejerbekendtgørelsen) 

541 2017 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, s. 22, og 
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, 
nr. L 376, s. 36. 

9 Bekendtgørelse om overvåg-
ning, samordnet procedure og 
offentliggørelse ved vurdering af 
virkning på miljøet (VVM) af 
statslige vej- og jernbaneprojek-
ter 

451 2017 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 
2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU af 13. 
december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet. 

10 Bekendtgørelse om vurdering af 
virkning på miljøet (VVM) af 
projekter vedrørende erhvervs-
havne og Københavns Havn 

450 2017 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 
2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, side 1, som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om æn-
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samt om administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesom-
råder og beskyttelse af visse 
arter for så vidt angår anlæg og 
udvidelse af havne 

dring af direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse 
offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, EU-Tidende 2014, 
nr. L 124, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (fugle-
beskyttelsesdirektivet), EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 
206, side 7, som senest ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. 
november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368 samt Ramsarkon-
ventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning 
navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgø-
relser nr. 26 af 4. april 1978, nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. 
oktober 1994. Internationale beskyttelsesområder i Danmark, som inklu-
derer fuglebeskyttelsesområder, habitatområder og Ramsarområder, er 
udpeget i medfør af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og interna-
tionale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven). 

11 BL 7-15 Bestemmelser om 
flyvning over særligt støjføl-
somme naturområder i Dan-
mark Udgave 2, 28. april 2017 

9413 2017 BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009, EU-
Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 
2013/17/ EU af 13. maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193 og 
dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992, EF-Tidende 1992, nr. 
L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. 
maj 2013, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193. 

12 Bekendtgørelse om krav til 
tekniske specifikationer for 
offentligt tilgængelig infrastruk-
tur for alternative drivmidler 

283 2017 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/94/EU af 22. oktober 
2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, EU-
tidende 2014, nr. L 307, side 1. 

13 Bekendtgørelse om vurdering af 
virkningerne på miljøet (VVM), 
konsekvensvurdering vedrøren-
de Natura 2000-områder og 
beskyttelse af visse dyre- og 
plantearter i forbindelse med 
ændringer eller udvidelser af 
anlægsprojektet om anlæg af en 
ny Storstrømsbro og nedrivning 
af den eksisterende Stor-
strømsbro 

171 2017 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 
2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og 
private projekters indvirkning på miljøet, dele af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 
2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirk-
ning på miljøet, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, og dele 
af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter, som ændret senest ved Rådets direktiv 
2006/105/EF af 20. november 2006 om tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 
74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende miljø på grund af Bulgariens og 
Rumæniens tiltrædelse. 

14 Bekendtgørelse om sikkerheds-
godkendelse og sikkerhedscerti-
fikat på jernbaneområdet 

147 2017 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om 
jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om 
udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF 
om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for 
brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesik-
kerhedsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 164, side 44, senest berigtiget 
ved EU-Tidende 2009, nr. L 217, side 14, og senest ændret ved Kommis-
sionens direktiv 2014/88/EU af 9. juli 2014, samt dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interope-
rabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, senest ændret ved Kommisi-
onens direktiv 2014/106/EU af 5. december 2014. 

15 Bekendtgørelse om parkerings-
skiver 

1529 2016 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europaparlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationspro-
ceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

16 Bekendtgørelse om infrastruk-
turafgifter m.v. for statens jern-
banenet 

1501 2016 Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles 
europæisk jernbaneområde. 

17 Bekendtgørelse om køretøjers 
tekniske kompatibilitet med 

1465 2016 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU (informati-
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jernbanenettet onsproceduredirektivet). 

18 Bekendtgørelse om betingelser 
for Tempo 40-kørsel for god-
kendte eller registrerede trakto-
rer, påhængskøretøjer og mo-
torredskaber 

1573 2016 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535 (informations-
proceduredirektivet). 

19 Bekendtgørelse om køretøjers 
største bredde, længde, højde, 
vægt og akseltryk 

1497 2016 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/719 af 29. april 2015 
om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største 
tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte 
vægt i national trafik for visse køretøjer i brug i Fællesskabet, EU-Tidende 
2015, nr. L 115, s. 1. Bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og § 22, stk. 2, nr. 9, 
har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informationsprocedure-
direktivet). 

20 Bekendtgørelse om sikring af 
havnefaciliteter 

1462 2016 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører SOLAS-
konventionens (konvention om sikkerhed for menneskeliv til søs fra 1974) 
kapitel XI-2, som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår 
havnefaciliteter samt ISPS-koden (International Ship and Port Facility 
Security Code), som vedtaget den 12. december 2002, for så vidt angår 
havnefaciliteter. 
 
Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU af 20. oktober 2010 
om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i 
medlemsstaterne, og om ophævelse af direktiv 2002/6/EF, EU-Tidende 
2010, nr. L 283, side 1. 
 
Bekendtgørelsen supplerer bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring 
af skibe og havnefaciliteter. Ifølge artikel 288 i Traktaten om Den Euro-
pæiske Unions Funktionsmåde gælder en forordning umiddelbart i hver 
medlemsstat. 

21 Bekendtgørelse om sikring af 
havne 

1461 2016 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om 
bedre havnesikring. 

22 Bekendtgørelse om certificering 
af lokomotivførere 

1378 2016 Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der 
fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet, EU-tidende 
2007, nr. L 315, side 51, dele af Kommissionens direktiv 2014/82/EU af 
24. juni 2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav 
og krav vedrørende licensen, EU-Tidende 2014, nr. L 184, side 11, og 
Kommissionens direktiv (EU) 2016/882 af 1. juni 2016 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår de 
sproglige krav, EU-Tidende 2016, nr. L 146, side 22. 

23 Bekendtgørelse om arbejdsmil-
jøforhold for besætningsmed-
lemmer under tjeneste på luft-
fartøj og for deres arbejdsgivere 

1179 2016 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foran-
staltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under 
arbejdet, EF-Tidende 1989, nr. L 183, side 1, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/104/EF af 16. september 2009 om minimumsfor-
skrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug 
af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2009, nr. L 260, side 5, Rådets 
direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikker-
hed og sundhed i forbindelse med manuel håndtering af byrder, som kan 
medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde 
særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-
Tidende 1990, nr. L 156, side 9, Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 
1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og 
sundheden på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har tidsbegrænset 
ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold, EF-Tidende 1991, nr. 
L 206, side 19, Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværk-
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sættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden 
under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født eller 
som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF), EF-Tidende 1992, nr. L 348, side 1, Rådets direktiv 
2000/79/EF af 27. november 2000 om iværksættelse af den europæiske 
aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil 
luftfart, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartssel-
skaber (AEA), European Transport Workers᾽ Federation (ETF), European 
Cockpit Association (ECA), Den Europæiske Organisation for Regionale 
Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning 
(IACA), EF-Tidende 2000, nr. L 302, side 57, Rådets direktiv 
96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sik-
kerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sund-
hed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling, EF-
Tidende 1996, nr. L 159, side 1 samt Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 
5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer 
til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ionise-
rende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom. 

24 Bekendtgørelse om flyvning 
med droner i bymæssigt områ-
de 

1119 2016 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 
2004 med senere ændringer om forsikringskrav til luftfartsselskaber og 
luftfartøjsoperatører, EF-Tidende 2004, nr. L 138, s. 1. Ifølge artikel 288 i 
EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. 
Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således ude-
lukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens 
umiddelbare gyldighed i Danmark. 

25 Bekendtgørelse om offentliggø-
relse af bygningsreglement 
2015 (BR15) 

1028 2016 Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om æn-
dring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af 
direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1, 
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 
2010 om bygningers energimæssige ydeevne, EU-Tidende 2010, nr. L 
153, side 13, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav 
til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, EU-tidende 2009, nr. 
L 285, side 10, dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EU-tidende 1992, nr. L 
206, side 7, som ændret ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. novem-
ber 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363, side 368, dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-tidende 2005, nr. L 
255, side 22, som senere ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 
623/2012 af 11. juli 2012, EU-tidende 2012 nr. L 180, side 9 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om 
ændring af direktiv 2005/36/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, s. 132, og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om 
fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om 
ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF, 
EU-Tidende 2009, nr. L 140, side 16. Bekendtgørelsen har som udkast 
været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2015/1535/EU (informationsproceduredirektivet). 

26 Bekendtgørelse om cyklers 
indretning og udstyr m.v. 

976 2016 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationspro-
ceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

27 Bekendtgørelse om slæbning af 
køretøjer 

485 2016 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 (informati-
onsproceduredirektivet). 

38 Bekendtgørelse om betingelser 
for Tempo 100-kørsel med 
campingvogn og andet registre-
ringspligtigt påhængskøretøj til 
bil 

458 2016 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU (informati-
onsproceduredirektivet). 
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29 Bekendtgørelse om krav til lyd- 
og lyssignaler for letbanekøretø-
jer ved kørsel på færdselslo-
vens område 

443 2016 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationspro-
ceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

30 Bekendtgørelse om vurdering af 
virkningerne på miljøet (VVM), 
konsekvensvurdering vedrøren-
de Natura 2000-områder og 
beskyttelse af visse dyre- og 
plantearter i forbindelse med 
ændringer eller udvidelser af 
anlægsprojektet om en fast 
forbindelse over Femern Bælt 
med tilhørende landanlæg i 
Danmark 

106 2016 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 
2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet, EU-Tidende 2012, nr. L 26, s. 1, Berigtigelse til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet, 
EU-Tidende 2015, nr. L 174, s. 44, dele af Europa-Parlamentets og Rå-
dets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 
2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters ind-
virkning på miljøet, EU-Tidende 2014, nr. L 124, s. 1, dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, og dele af 
Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 
samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som æn-
dret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006 om 
tilpasning af direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF vedrørende 
miljø på grund af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse. 

31 Bekendtgørelse om gravearbej-
der i offentlige vejarealer og 
private fællesveje i byer og 
bymæssige områder 

1650 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/61/EU af 15. maj 2014 om 
foranstaltninger for at reducere omkostninger ved etablering af højhastig-
hedsnet til elektronisk kommunikation, EU-Tidende 2014, nr. L 155, side 
1. 

32 Bekendtgørelse om modtage-
pligt på stationer 

1380 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 
2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 
2012, nr. L 343, side 32. 

33 Bekendtgørelse om betaling for 
brug af statens jernbanenet og 
om miljøtilskud til godstransport 
på jernbane m.v. 

1379 2015 Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles 
europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, s. 32. 

34 Bekendtgørelse om jernbane-
virksomheders adgang til inter-
national passagertransport m.v. 

1329 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 
2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde. 

35* Bekendtgørelse om godskørsel 1373 2015 Forordning 1071/2009, artikel 8, stk. 1. 

36* Bekendtgørelse om buskørsel 1372 2015 Forordning 1071/2009, artikel 7, stk. 1.  

37 Bekendtgørelse om indberet-
ning af data på jernbaneområ-
det vedrørende ulykker og for-
løbere til ulykker m.v. til Trafik- 
og Byggestyrelsen 

1340 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om 
jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om 
udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF 
om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for 
brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (jernbanesik-
kerhedsdirektivet), EU-Tidende 2004, nr. L 164, side 44-113, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interope-
rabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, EU-Tidende 2008, nr. L 191, 
s. 1-45, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/110/EF af 16. 
december 2008 om ændring af Rådets direktiv 2004/49/EF om jernbane-
sikkerhed i EU (jernbanesikkerhedsdirektivet), EU-Tidende 2008, nr. L 
345, side 62-67, Kommissionens direktiv 2009/149/EF af 27. november 
2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF 
for så vidt angår fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til bereg-
ning af omkostningerne ved ulykker, EU-Tidende 2009, nr. L 313, side 
65-74, og Kommissionens direktiv 2014/88/EU af 9. juli 2014 om ændring 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EU for så vidt angår 
fælles sikkerhedsindikatorer og fælles metoder til beregning af omkost-
ningerne ved ulykker, EU-Tidende 2014, nr. L 201, side 9-17. 
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38 Bekendtgørelse om registre-
ringsenheder i køretøjer som 
anvendes på bybaner (letbaner, 
metro og S-banen) 

1354 2015 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationspro-
ceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

39 Bekendtgørelse om ophævelse 
af bekendtgørelse om gennem-
førelse af Kommissionens be-
slutning af 21. februar 2008 om 
en teknisk specifikation for 
interoperabilitet for delsystemet 
»rullende materiel« i det trans-
europæiske jernbanesystem for 
højhastighedstog 

1271 2015 I bekendtgørelsen er der medtaget en bestemmelse fra Kommissionens 
forordning nr. 1302/2014/EU af 18. november 2014 om en teknisk speci-
fikation for interoperabilitet gældende for lokomotiver og rullende materiel 
til passagertog i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den 
Europæiske Union, EU-Tidende 2014, nr. L 356, side 228. Ifølge artikel 
288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlems-
stat. Gengivelsen af bestemmelsen i bekendtgørelsen er således udeluk-
kende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umid-
delbare gyldighed i Danmark. 

40 Bekendtgørelse om interopera-
bilitet i jernbanesystemet 

1281 2015 Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i 
Fællesskabet, EU-tidende 2008, L 191, side 1, Kommissionens direktiv 
nr. 2009/131/EF af 16. oktober 2009 om ændring af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i 
Fællesskabet, EU-tidende 2009, nr. L 273, side 12, Kommissionens 
direktiv 2011/18/EU af 1. marts 2011 om ændring af bilag II, V og VI til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i 
jernbanesystemet i Fællesskabet, EU-tidende 2011, nr. L 57, side 21, 
Kommissionens direktiv 2013/9/EU af 11. marts 2013 om ændring af 
bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om inter-
operabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet, EU-tidende 2013, nr. L 68, 
side 55, Kommissionens direktiv 2014/38/EU af 10. marts 2014 om æn-
dring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF 
for så vidt angår støjgener, EU-tidende 2014, nr. L 70, side 20 og Kom-
missionens direktiv 2014/106/EU af 5. december 2014 om ændring af 
bilag V og VI til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF om 
interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet. 

41 Bekendtgørelse om gennemfø-
relse af Kommissionens beslut-
ning om parameterlisten 

1280 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissi-
onens beslutning nr. 2009/965/EF af 30. november 2009 om det referen-
cedokument, der er omhandlet i artikel 27, stk. 4 i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2008/57/EF om interoperabilitet i jernbanesystemet i 
Fællesskabet, EU-tidende 2009, nr. L 341, side 1-12, som berigtiget ved 
EU-tidende 2010, nr. L 172, side 5-8. 

42 Bekendtgørelse om tildeling af 
jernbaneinfrastrukturkapacitet 
(kanaler) m.v. 

1245 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 
2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 
2012, nr. L 343, side 32. 

43 Bekendtgørelse om Jernbane-
nævnet 

1136 2015 Bekendtgørelsen gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles 
europæisk jernbaneområde, EU-Tidende 2012, nr. L 343, s. 32. 

44 Bekendtgørelse om energi- og 
miljøkrav til taxier m.v. 

1085 2015 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationspro-
ceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

45 Bekendtgørelse om modtage-
pligt på kombiterminaler 

1047 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 
2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, EU-tidende 
2012, nr. L 343, side 32. 

46 Bestemmelser om gennemfø-
relse af den tekniske specifika-
tion for interoperabilitet (TSI) 
gældende for togkontrol- og 
kommunikationsdelsystemerne 

9070 2016 BJ'en gennemfører Kommissionens afgørelse 2012/88/EU af 25. januar 
2012 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for 
togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuropæiske 
jernbanesystem, EU-tidende 2012, L 51, side 1 ff., Kommissionens afgø-
relse 2012/696/EU af 6. november 2012 om ændring af Kommissionens 
afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet 
gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeu-
ropæiske jernbanesystem, EU-tidende 2012, L 311, side 3 ff. og Kom-
missionens afgørelse 2015/14/EU af 5. januar 2015 om ændring af afgø-
relse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gæl-
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dende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeuro-
pæiske jernbanesystem, EU-tidende 2015, L 3, side 3 ff. 

47 Bestemmelser om gennemfø-
relse af den tekniske specifika-
tion for interoperabilitet (TSI) for 
delsystemet drift og trafikstyring 
i jernbanesystemet i Den Euro-
pæiske Union 

11033 2015 BJ’en gennemfører Kommissionens afgørelse af 14. november 2012, 
(2012/757/EU) om den tekniske specifikation for interoperabilitet for 
delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske 
Union og om ændring af beslutning 2007/756/EF. I BJ’en er der medtaget 
visse bestemmelser samt tillæg fra Kommissionens forordning nr. 995 af 
8. juni 2015 om ændring af afgørelse 2012/757/EU om den tekniske 
specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Drift og trafik-
styring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union. Ifølge artikel 288 
EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. 
Gengivelsen af disse bestemmelser i BJ’en er således udelukkende 
begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare 
gyldighed i Danmark. 

48 Bestemmelser for drifts- og 
trafikstyringsregler (DTR) på 
jernbaneområdet 

11034 2015 I BJ’en er der medtaget visse bestemmelser samt tillæg fra Kommissio-
nens forordning nr. 995 af 8. juni 2015 om ændring af afgørelse 
2012/757/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende 
for delsystemet Drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske 
Union, EU-tidende 2015, nr. L. 165, s. 1 ff. . Ifølge artikel 288 EUF-
Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengi-
velsen af disse bestemmelser i BJ’en er således udelukkende begrundet i 
praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i 
Danmark. 

49 Bestemmelser om ophævelse af 
bestemmelser om gennemførel-
se af Kommissionens afgørelse 
2011/274/EU om en teknisk 
specifikation for interoperabilitet 
gældende for delsystemet 
Energi i det transeuropæiske 
jernbanesystem for konventio-
nelle tog 

9963 2015 I BJ’en er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens forordning nr. 
1301/2014/EU af 18. november 2014 om de tekniske specifikationer for 
interoperabilitet gældende for delsystemet Energi i EU's jernbanenet, EU-
Tidende 2014, nr. L 356, side 179. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten 
gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af 
bestemmelsen i BJ’en er således udelukkende begrundet i praktiske 
hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

50 Bestemmelser om ophævelse af 
bestemmelser om gennemførel-
se af Kommissionens afgørelse 
2011/275/EU om en teknisk 
specifikation for interoperabilitet 
gældende for delsystemet Infra-
struktur i det transeuropæiske 
jernbanesystem for konventio-
nelle tog 

9964 2015 I BJ’en er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens forordning nr. 
1299/2014/EU af 18. november 2014 om de tekniske specifikationer for 
interoperabilitet gældende for delsystemet Infrastruktur i EU's jernbane-
system, EU-Tidende 2014, nr. L 356, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-
Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengi-
velsen af bestemmelsen i BJ’en er således udelukkende begrundet i 
praktiske hensyn og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i 
Danmark. 

51 Bekendtgørelse om kvalifikati-
onskrav til visse førere af køre-
tøjer i vejtransport 

877 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grund-
læggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse 
køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og 
om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 samt Rådets direktiv 
91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF, EU-
Tidende 2003, nr. L 226, side 4. 

52 Bekendtgørelse om tilladelse til 
at drive jernbanevirksomhed 

854 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 
2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejd-
ning), EU-Tidende 2012, nr. L 343, side 32. 

53 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til almindelig bil med stort på-
hængskøretøj 

751 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om æn-
dring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om køre-
kort, EU-tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

54 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 

750 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
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til stor bus med stort påhængs-
køretøj (kategori D/E) 

2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om æn-
dring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om køre-
kort, EU-tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

55 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til stor lastbil med stort på-
hængskøretøj (kategori C/E) 

749 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om æn-
dring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om køre-
kort, EU-tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

56 Bekendtgørelse om ibrugtag-
ningstilladelse for delsystemer i 
jernbaneinfrastrukturen 

661 2015 Ej direkte implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Følgelovgiv-
ning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 
2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet med senere 
ændringer. 

57 Bekendtgørelse om godkendel-
se af køretøjer på jernbaneom-
rådet 

653 2015 Ej direkte implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Følgelovgiv-
ning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 
2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet med senere 
ændringer. 

58 Bestemmelser om tekniske 
organisationer (TO), der driver 
og vedligeholder luftfartstjene-
stesystemer Udgave 2, 6. maj 
2015 (BL 3-43) 

9316 2015 I BL’en er der medtaget visse bestemmelser fra Luftfartstjenesteforord-
ningen og Forordningen om fælles krav til udøvelse af luftfartstjenester. 
Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver 
medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i BL’en er således 
udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens 
umiddelbare gyldighed i Danmark. 

59 Bekendtgørelse om alkolåse, 
der anvendes i forbindelse med 
kørekort med vilkår om alkolås 

314 2015 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationspro-
ceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

60 Bekendtgørelse om godkendel-
se af kørelærere 

99 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 
om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, 
nr. L 255, side 22. 

61 Bekendtgørelse om grænse-
værdier for stoffer og materialer 
på luftfartsområdet 

142 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissi-
onens direktiv 91/322/EØF af 29. maj 1991 om etablering af vejledende 
grænseværdier til gennemførelse af Rådets direktiv 80/1107/EØF om 
beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for kemiske, 
fysiske og biologiske agenser under arbejdet, EF-Tidende 1991, nr. L 
177, s. 22, Kommissionens direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etable-
ring af den første liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæs-
sig eksponering til gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF om beskyt-
telse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved at være 
udsat for kemiske agenser under arbejdet, EF-Tidende 2000, nr. L 142, s. 
47, Kommissionens direktiv 2006/15/EF af 7. februar 2006 om den anden 
liste over vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til 
gennemførelse af Rådets direktiv 98/24/EF og om ændring af direktiv 
91/322/EØF og 2000/39/EF, EU-Tidende 2006, nr. L 38, s. 36, Rådets 
direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemi-
ske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, 
artikel 16, stk. 1), EF-Tidende 1998, nr. L 131, s. 11, Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/148/EF af 30. november 2009 om 
beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være 
udsat for asbest, EU-Tidende 2009, nr. L 330, s. 28 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyt-
telse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til 
artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2004, nr. L 
158, s. 50. 

62 Bekendtgørelse om brug af 
personlige værnemidler på 
luftfartsområdet 

141 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets 
direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for 
sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af person-
lige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 1989, nr. L 393, side 18, som 
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ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/30/EF af 20. 
juni 2007 om ændring af Rådets direktiv 89/391/EØF, dets særdirektiver 
og Rådets direktiv 83/477/EØF, 91/383/EØF, 92/29/EØF og 94/33/EF 
med henblik på forenkling og rationalisering af rapporterne om den prak-
tiske gennemførelse, EU-Tidende 2007, nr. L 165, side 21 og Rådets 
direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om personlige værnemidler, EF-Tidende 
1989, nr. L 399, s. 18, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets 
direktiv 96/58/EF af 3. september 1996 om ændring af direktiv 
89/686/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger 
om personlige værnemidler, EF-tidende 1996, nr. L 236, side 44. 

63 Bekendtgørelse om foranstalt-
ninger til forebyggelse af kræft-
risikoen ved arbejde med stoffer 
og materialer på luftfartsområ-
det 

140 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyt-
telse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for 
kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i henhold til 
artikel 16, stk. 1, i Rådets direktiv 89/391/EØF), EU-Tidende 2004, nr. L 
158, side 50 og Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse 
af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i 
forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til 
direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1). 

64 Bekendtgørelse om biologiske 
agenser og arbejdsmiljø på 
luftfartsområdet 

139 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om 
beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologi-
ske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i henhold til artikel 16, 
stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), EF-Tidende 2000, nr. L 262, s. 21. 

65 Bekendtgørelse om arbejde 
med stoffer og materialer på 
luftfartsområdet 

137 2015 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets 
direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemi-
ske agenser (fjortende særdirektiv i henhold til direktiv 89/391/EØF, 
artikel 16, stk. 1), EF-Tidende 1998, nr. L 131, s. 11. 

66 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til stor bus (kategori D) 

1599 2014 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om æn-
dring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om køre-
kort, EU-tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

67 Bekendtgørelse om særtrans-
port 

1328 2014 Bekendtgørelsens bilag 3, har som udkast været notificeret i overens-
stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (in-
formationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

68 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til stor lastbil (kategori C) 

1310 2014 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om æn-
dring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om køre-
kort, EU-Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

69 Bekendtgørelse om krav til 
udpegede organer på jernbane-
området 

1119 2014 Ej direkte implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Følgelovgiv-
ning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 
2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet med senere 
ændringer. 

70 Bestemmelser om lufttrafikreg-
ler\BL 7-1 

9799 2014 I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 
(EU) nr. 923/2012 af 26. september 2012. Ifølge artikel 288 i Traktaten 
om den europæiske unions funktionsområde gælder en forordning umid-
delbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i BL’en er 
udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningens 
umiddelbare gyldighed i Danmark. 

71 Bekendtgørelse om krav til 
sikkerhedsudstyr til børn i biler 

1002 2014 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Rådets direktiv 91/671/EØF af 16. december 1991 om obligatorisk an-
vendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger i køretø-
jer, EF-Tidende 1991, nr. L 373, s. 26, som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003, EU-Tidende 
2003, nr. L 115, s. 63 og Kommissionens gennemførelsesdirektiv 
2014/37/EU af 27. februar 2014, EU-Tidende, nr. L 59, s. 32. 
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72 Bestemmelser om godkendelse 
af luftfartsforetagender til at 
udføre erhvervsmæssig luft-
transport, som ikke er omfattet 
af EU-AIR-OPS (BL 5 -
 50)\Udgave 5, 6. juni 2014 

9521 2014 I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning 
(EU) nr. 965/2012 af 5. oktober 2012 med senere ændringer. Ifølge arti-
kel 288 i Traktaten om den europæiske unions funktionsområde gælder 
en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse be-
stemmelser i BL’en er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og 
berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

73 Bekendtgørelse om individuel 
måling af el, gas, vand, varme 
og køling 

563 2014 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 
om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU 
samt ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, 
nr. L 315, side 1, som ændret ved Rådets direktiv 2013/12/EU af 13. maj 
2013 om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/27/EU om energieffektivitet på baggrund af Republikken Kroatiens 
tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 141, side 28. 

74 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til motorcykel 

237 2014 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som ændret ved 
Kommissionens direktiv 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, 
EU-Tidende 2012, nr. L 321, side 54. 
Noten er affattet på ny ved bekendtgørelse nr. 237 af 10.12.2015. Be-
kendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 
om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-
Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

75 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til almindelig bil (kategori B) 

198 2014 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som ændret ved 
Kommissionens direktiv 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, 
EU-tidende 2012, nr. L 321, side 54. 
Noten er affattet på ny ved bekendtgørelse nr. 1518 af 10.12.2015. Be-
kendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 
om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-
Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

76 Bestemmelser for anvendelse af 
EU-forordning nr. 1107/2006 om 
handicappedes rettigheder på 
luftfartsområdet (BL 9-
20)\n(Udgave 2, 16. december 
2013) 

9113 2014 BL’en fastsætter sådanne forskrifter, der er nødvendige for at anvende 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2006 af 5. juli 
2006 om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder, 
når de rejser med fly, EU-Tidende 2006, nr. L 204, side 1. Ifølge artikel 
288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlems-
stat. Bestemmelserne i BL’en er således udelukkende nødvendige for at 
anvende forordningen og berører ikke forordningens umiddelbare gyldig-
hed i Danmark. 

77 Bekendtgørelse om bestemmel-
ser for anvendelse af EU-
forordning nr. 261/2004 om 
passagerrettigheder på luft-
fartsområdet 

1549 2013 Følgelovgivning af EU-forordning nr. 261/2004 om passagerrettigheder 
på luftartsområdet 

78 Bekendtgørelse om regulering 
af beløb for udstedelse af ud-
dannelsesbevis til førere af 
køretøjer til vejtransport af farligt 
gods 

1417 2013 Bekendtgørelsen fastsætter sådanne forskrifter, der er nødvendige for at 
anvende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 
11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til 
luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange 
forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91, EU-
Tidende 2004, nr. L 46, side 1. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder 
en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Bestemmelserne i be-
kendtgørelsen er således udelukkende nødvendige for at anvende for-
ordningen og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Dan-
mark. 
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79 Bestemmelser om ændring af 
BL 9-15, 3. udgave af 12. marts 
2011, Bestemmelser om beta-
ling for benyttelse af lufthavne 
(lufthavnstakster) (BL 9-15 
A)\Udgave 1, 20. november 
2013 

9287 2014 BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om luft-
havnsafgifter (Den Europæiske Unions Tidende L 70/11 af 14. marts 
2009). 

80 Bekendtgørelse om markedsfø-
ring, salg og markedskontrol af 
byggevarer 

688 2013 I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr. 305/2011/EU af 9. marts 2011 om 
fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggeva-
rer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF, EU-Tidende 2011, 
nr. L 88, side 5. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning 
umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i 
bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn 
og berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

81 Bekendtgørelse om DANAK´s 
opgaver om notificerede orga-
ner, der fører 3. partskontrol 
med byggevarer og tekniske 
vurderingsorganer 

182 2013 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der supplerer Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011, 
om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af 
byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF. 

82 Bekendtgørelse om betaling for 
behandling af ansøgninger om 
godkendelse af byggevarer i 
kontakt med drikkevand 

32 2013 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationspro-
ceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF. 

83 Bekendtgørelse om gennemfø-
relse af Kommissionens afgø-
relse af 23. juli 2012 om æn-
dring af forskellige tekniske 
specifikationer for interoperabili-
tet 

30 2013 Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens afgørelse af 23. juli 2012 
(2012/464/EU) om ændring af beslutning 2006/861/EF, 2008/163/EF, 
2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF og 2008/284/EF 
samt afgørelse 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU 
og 2011/314/EU om tekniske specifikationer for interoperabilitet (EU-
tidende 2012 nr. L 217, side 20 ff). 

84 Bekendtgørelse om gennemfø-
relse af Kommissionens afgø-
relse af 23. juli 2012 om æn-
dring af tekniske specifikationer 
for interoperabilitet 

29 2013 Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens afgørelse af 23. juli 2012 
(2012/463/EU) om ændring af beslutning 2006/679/EF og 2006/860/EF 
om tekniske specifikationer for interoperabilitet (EU-tidende 2012 nr. L 
217, side 11 ff). 

85 Bekendtgørelse om gennemfø-
relse af Kommissionens afgø-
relse af 23. juli 2012 om æn-
dring og ophævelse af forskelli-
ge tekniske specifikationer for 
interoperabilitet 

28 2013 Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens afgørelse af 23. juli 2012 
(2012/462/EU) om ændring af beslutning 2002/731/EF, 2002/732/EF, 
2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og om ophævelse af beslut-
ning 2002/730/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet (EU-
tidende 2012 nr. L 217, side 1 ff). 

86 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til lille lastbil med stort på-
hængskøretøj 

1089 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort EU-tidende 2006 nr. L 403, side 18, som senest æn-
dret ved Kommissionens direktiv 2011/94/EU af 28. november 2011 om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om 
kørekort, EU-tidende 2011, nr. L 314, side 31. 
Noten er affattet på ny ved bekendtgørelse nr. 1523 af 10.12.2015. Be-
kendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 
om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-
Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

87 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til lille bus med stort påhængs-
køretøj 

1088 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2011/94/EU af 28. november 2011 
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om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om 
kørekort, EU-tidende 2011, nr. L 314, side 31. 
Noten er affattet på ny ved bekendtgørelse nr. 1522 af 10.12.2015. Be-
kendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 
om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-
Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

88 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til lille bus 

1098 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2011/94/EU af 28. november 2011 
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om 
kørekort, EU-tidende 2011, nr. L 314, side 31. 
Noten er affattet på ny ved bekendtgørelse nr. 1524 af 10.12.2015. Be-
kendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 
om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-
Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

89 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til lille lastbil 

1087 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2011/94/EU af 28. november 2011 
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om 
kørekort, EU-tidende 2011, nr. L 314, side 31. 
Noten er affattet på ny ved bekendtgørelse nr. 1521 af 10.12.2015. Be-
kendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 
om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-
Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

90 Bekendtgørelse om undervis-
ningsplan for køreuddannelsen 
til stor knallert 

1086 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 
2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest 
ændret ved Kommissionens direktiv 2011/94/EU af 28. november 2011 
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om 
kørekort, EU-tidende 2011, nr. L 314, side 31. 
Noten er affattet på ny ved bekendtgørelse nr. 1520 af 10.12.2015. Be-
kendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Euro-
pa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 
om kørekort, EU-Tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret 
ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-
Tidende 2014, nr. L 194, side 10. 

91 Bekendtgørelse om køreuddan-
nelse til kategorier omfattet af 
direktiv 2006/126/EF om køre-
kort 

1056 2012 Direktiv 2006/126/EF om kørekort 

92 Bekendtgørelse om godkendel-
se af uddannelsescentre, ek-
saminatorer, m.v. ved uddan-
nelse af lokomotivførere på 
jernbaneområdet 

1029 2012 Bekendtgørelsen gennemfører Kommissionens afgørelse af 22. novem-
ber 2011 (2011/765/EU) om kriterier for anerkendelsen af uddannelses-
centre, der er involveret i uddannelsen af lokomotivførere, om kriterier for 
anerkendelsen af eksaminatorer for lokomotivførere og om kriterier for 
afholdelsen af prøver i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2007/59/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 314, side 36. 

93 Bekendtgørelse om krav til 
certificerende virksomheder på 
jernbaneområdet 

982 2012 Ej direkte implementering af erhvervsrettet EU-lovgivning. Følgelovgiv-
ning af Kommissionens forordning (EU) Nr. 445/2011 af 10. maj 2011 om 
en ordning for certificering af enheder med ansvar for vedligeholdelse af 
godsvogne og om ændring af forordning (EF) nr. 653/2007. 
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94 Bestemmelser om vedligehol-
delse af luftfartøjer, der udeluk-
kende anvendes til privatflyv-
ning, bortset fra firmaflyvning 
(Udgave 2, 2. juli 2012 BL 1-2) 

9342 2012 I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og 
om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for 
luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og dermed forbundet 
materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og pro-
duktionsorganisationer samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjsmateriel, -dele og - 
apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der delta-
ger i disse opgaver. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forord-
ning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i 
BL’en er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke for-
ordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

95 Bestemmelser om vedligehol-
delse af luftfartøjer, der anven-
des til erhvervsmæssig luftfart 
mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 
1-1) 

9343 2012 I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og 
om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for 
luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og dermed forbundet 
materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og pro-
duktionsorganisationer samt Kommissionens forordning (EF) nr. 
2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjsmateriel, -dele og - 
apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der delta-
ger i disse opgaver. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forord-
ning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i 
BL’en er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke for-
ordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

96 Bekendtgørelse om energi-
mærkning m.v. af nye person- 
og varebiler 

655 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om 
adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-
emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler, EF-
tidende 2000, nr. L 12, side 16. 

97 Bekendtgørelse om tekniske 
krav til arbejdskøretøjer på 
jernbanenettet 

542 2012 Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 
om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og 
forskrifter (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 
98/48/EF. 

98* Bekendtgørelse om godkendel-
se og syn af køretøjer 

516 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2009/40/EF, (EU-Tidende 2009, L 141, 
s. 12), som ændret ved Europa-Kommissionens direktiv 2010/48/EU, 
(EU-Tidende 2010, L 173, s. 47). 
 

99 Bekendtgørelse om arbejdstid 
for selvstændige vognmænd, 
der udfører mobile vejtrans-
portaktiviteter 

450 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 
om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vej-
transportaktiviteter, EU-Tidende 2002 nr. L 80, side 35. 

100 Bestemmelser om gennemfø-
relse af Kommissionens gen-
nemførelsesafgørelse om det 
europæiske register over god-
kendte typer af jernbanekøretø-
jer (BJ 6-1-2012) 

9189 2012 BJ’en gennemfører Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 4. okto-
ber 2011 (2011/665/EU) om det europæiske register over godkendte 
typer af jernbanekøretøjer (EU-Tidende 2011 nr. L 264, side 32-54). 

101 Bekendtgørelse om rammerne 
for indførelse af intelligente 
transportsystemer på vejtrans-
portområdet og for grænsefla-
derne til andre transportformer 

26 2012 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU om rammerne for indførelse 
af intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og for grænse-
fladerne til andre transportformer (EU-tidende 2010 L 207 den 6. august 
2010 side 1-13). 

102 Bekendtgørelse om krav til 
bemyndigede organer på jern-
baneområdet 

1195 2011 Eurpopa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om 
interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet med senere ændrin-
ger. 
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103 Bekendtgørelse om forvaltning 
af vejinfrastrukturens sikkerhed 

1210 2011 Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/96/EF af 19. november 2008 om forvaltning af vejinfrastrukturens 
sikkerhed (EU-Tidende, nr. L 319, side 59). 

104 Bekendtgørelse om registrering 
af køretøjer på jernbaneområdet 

1071 2011 Bekendtgørelsen gennemfører dele af kommissionens beslutning af 9. 
november 2007(2007/756/EF) om vedtagelse af fælles specifikationer for 
det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5 i 
direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF, EU-tidende, nr. L 305 den 23. novem-
ber 2007 s 30 ff. og Kommissionens afgørelse af 10. februar 2011 
(2011/107/EU) om ændring af beslutning 2007/756/EF om vedtagelse af 
fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister EU-tidende nr. L 
43 den 17. februar 2011 s. 33 ff. 

105 Bestemmelser om gennemfø-
relse af de grundlæggende 
parametre for registre over 
licenser og supplerende certifi-
kater til lokomotivførere 

10427 2011 Kommissionens beslutning af 29. oktober 2009 om vedtagelse af grund-
læggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater 
til lokomotivførere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2007/59/EF. 

106 Bestemmelser om gennemfø-
relse af de grundlæggende 
parametre for registre over 
licenser og supplerende certifi-
kater til lokomotivførere 

10425 2011 Kommissionens afgørelse EU) 2015/14 af 5. januar 2015 om ændring af 
afgørelse 2012/88/EU om den tekniske specifikation for interoperabilitet 
gældende for togkontrol- og kommunikationsdelsystemerne i det transeu-
ropæiske jernbanesystem 

107 Bekendtgørelse om postbefor-
dring og postvirksomheder 

727 2011 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om 
fælles regler for udvikling af fællesskabets indre marked for posttjenester 
og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EF-Tidende 1998, nr. L 15, side 
14), som ændret ved direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 for så vidt 
angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester (EF-
Tidende 2002, nr. L 176, side 21) samt direktiv 2008/6/EF af 20. februar 
2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af 
det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (EU-Tidende 2008, nr. 
L 52, side 3). 
I medfør af postlovens § 14, stk. 3, nr. 2, er befordring af dag-, uge- og 
månedsblade en del af befordringspligten. Et sådant krav stilles ikke i 
direktivet. Der er efter postlovens § 14, stk. 3, nr. 3, befordringspligt for 
Post Danmark f.s.v.a. pakker på op til 20 kg. Befordringspligten omfatter 
ifølge direktivet kun indenlandske pakker på op til 10 kg, men kan forhø-
jes til højst 20 kg. 

108 Bekendtgørelse om en udlig-
ningsordning til finansiering af 
befordringspligten 

725 2011 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om 
fælles regler for udvikling af fællesskabets indre marked for posttjenester 
og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EF-Tidende 1998, nr. L 15, side 
14), som ændret ved direktiv 2002/39/EF af 10. juni 2002 for så vidt 
angår yderligere åbning af Fællesskabets marked for posttjenester (EF-
Tidende 2002, nr. L 176, side 21) samt direktiv 2008/6/EF af 20. februar 
2008 om ændring af direktiv 97/67/EF med henblik på fuld realisering af 
det indre marked for posttjenester i Fællesskabet (EU-Tidende 2008, nr. 
L 52, side 3). 
 
Bekendtgørelsen indeholder ikke overimplementering. 

109 Bekendtgørelse om godkendel-
se af visse vejanlæg mv. 

508 2011 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 
2009 om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektivet), EU-
Tidende 2010, nr. L 20, side 7 og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-
habitatdirektivet), EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7, som ændret senest 
ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 
2006 nr. L 363, side 368. 

110 Bestemmelser om luftdygtig-
hedsbevis og flyvetilladelse 
samt certificeringskrav og ud-
styrskrav 

9307 2011 I BL’en er medtaget visse bestemmelser fra Europa-parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og 
om oprettelse af et europæisk luftfartsikkerhedsagentur samt Kommissio-
nens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for 
luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og dermed forbundet 



 
 
 
 

Side 16 af 16 

 

Side 16/16  Titel Nummer År EU-ret 

materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og pro-
duktionsorganisationer. Ifølge artikel 189 i EØF-traktaten gælder en 
forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse be-
stemmelser i BL’en er udelukkende begrundet i praktiske hensyn og 
berører ikke forordningens umiddelbare gyldighed i Danmark. 

111 Bestemmelser om betaling for 
benyttelse af lufthavne (luft-
havnstakster) (BL 9-15, 3. ud-
gave) 

9110 2011 BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter 
(Den Europæiske Unions Tidende L 70/11 af 14. marts 2009). 

112 Bestemmelser om moduler til 
procedurer for vurdering af 
overensstemmelse, anvendel-
sesegnethed og EF-verifikation, 
der skal anvendes i Tekniske 
Specifikationer for Interoperabi-
litet (TSI'er) 

10428 2011 Kommissionens afgørelse af 9. november 2010 om de moduler til proce-
durer for vurdering af overensstemmelse, anvendelsesegnethed og for 
EF-verifikation, der skal benyttes i tekniske specifikationer for interopera-
bilitet, som er vedtaget i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2008/57/EF (EU-tidende 2010 nr. L 319, side 1 ff.). 

113 Bestemmelser om moduler til 
procedurer for vurdering af 
overensstemmelse, anvendel-
sesegnethed og EF-verifikation, 
der skal anvendes i tekniske 
specifikationer for interoperabili-
tet (TSI'er) 

10426 2011 BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter 
(Den Europæiske Unions Tidende L 70/11 af 14. marts 2009). 

 


