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641: åbningsskrivelse nr. 2017/2054 vedr. Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 
2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (”rammedirektivet om affald”) 
 
Åbningsskrivelse nr. 2017/2054 
 

Åbningsskrivelse modtaget   18.05.17 
Åbningsskrivelse besvaret   14.07.17 
Lukket af Kommissionen   07.12.17 

 
638: Åbningsskrivelse nr. 2017/0060>2017/0066 vedrørende manglende gennemførelse i 
dansk ret af: 2017/0061: Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2014/97/EU af 15. oktober 
2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 2008/90/EF for så vidt angår registrering af 
leverandører og sorter samt den fælles sortsliste 2017/0061: Kommissionens 
gennemførelsesdirektiv 2014/98/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af Rådets direktiv 
2008/90/EF for så vidt angår specifikke krav til de i bilag I til samme direktiv nævnte slægter 
og arter af frugtplanter, specifikke krav til leverandører og nærmere regler vedrørende officielle 
inspektioner 2017/0062: Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2016/11/EU af 5. januar 
2016 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og 
spindplanter 2017/0063: Kommissionens direktiv 2016/774/EU af 18. maj 2016 om 
ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om 
udrangerede køretøjer 2017/0064: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 
22. oktober 2014 om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer 2017/0065: 
Kommissionens direktiv 2015/2087/EU af 18. november 2015 om ændring af bilag II til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til 
driftsaffald og lastrester fra skibe 2017/0066: Kommissionens gennemførelsesdirektiv 
2014/96/EU af 15. oktober 2014 om krav vedrørende mærkning, lukning og emballering af 
frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion, som er omfattet af 
Rådets direktiv 2008/90/EF - Miljø- og Fødevareministeriet 
 
Åbningsskrivelse nr. 2017/0060>2017/0066 
 
 Åbningsskrivelse modtaget  24.01.17 
 Åbningsskrivelse besvaret  24.03.17 
 Lukket af Kommissionen  27.04.17 (gældende for 2017/0065) 
 Lukket af Kommissionen  17.05.17 (gældende for 2017/0060) 
 Lukket af Kommissionen  17.05.17 (gældende for 2017/0061) 
 Lukket af Kommissionen  17.05.17 (gældende for 2017/0066) 
 Lukket af Kommissionen  14.06.17 (gældende for 2017/0062) 
 Begrundet udtalelse modtaget 05.10.17 (gældende for 2017/0064) 
 Begrundet udtalelse besvaret 05.12.17 (gældende for 2017/0064) 
 Lukket af Kommissionen 07.12.17 (gældende for 2017/0063) 
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