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629: Åbningsskrivelse nr. 2016/0044> 2016/0051 vedrørende gennemførelse i national 

ret af direktiv 2013/50/EU om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering 
af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis 
værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked; direktiv 2003/71/EF om 
det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel; direktiv 2007/14/EF om gennemførelsesbestemmelser til 
visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF;  direktiv 2011/17/EU om ophævelse af 
direktiv 71/317/EØF, 71/347/EØF, 71/349/EØF, 74/148/EØF, 75/33/EØF, 
76/765/EØF, 76/766/EØF og 86/217/EØF vedrørende metrologi; direktiv 
2014/85/EU om ændring af direktiv 2006/126/EF om kørekort; 
gennemførelsesdirektiv 2013/63/EU om ændring af bilag I og II til direktiv 
2002/56/EF for så vidt angår mindstekrav for læggekartofler og partier af 
læggekartofler; gennemførelsesdirektiv 2014/20/EU om EU-klasser for 
basislæggekartofler og certificerede læggekartofler og de betingelser og 
betegnelser, der skal gælde for disse klasser; gennemførelsesdirektiv 2014/21/EU 
om minimumsbetingelser og EU-klasser for præ-basislæggekartofler; 
gennemførelsesdirektiv 2014/105/EU om ændring af direktiv 2003/90/EF og 
2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i direktiv 2002/53/EF og 
artikel 7 i direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen 
mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter 
og grøntsagsarter; direktiv 2014/110/EU om ændring af direktiv 2004/33/EF for så 
vidt angår kriterier for midlertidig udelukkelse af allogene bloddonorer. 
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 Åbningsskrivelse modtaget   27.01.16 
 Åbningsskrivelse besvaret  22.03.16 
 Lukket af kommissionen  28.04.16 (gælder for 016/0047) 
 Lukket af kommissionen  28.04.16 (gælder for 2016/0048) 
 Lukket af Kommissionen  28.04.16 (gælder for 2016/0049) 
 Lukket af Kommissionen  28.04.16 (gælder for 2016/0050) 
 Lukket af Kommissionen  26.05.16 (gælder for 2016/0051) 
 Lukket af Kommissionen  29.09.16 (gælder for 2016/0045) 
 Begrundet udtalelse modtaget  08.12.16 (gældende for 2016/0046) 
 Begrundet udtalelse besvaret  09.02.17 (gældende for 2016/0046) 
 Lukket af Kommissionen   15.02.17 (gældende for 2016/0046) 
 Lukket af Kommissionen  04.10.17 (gældende for 2016/0044)  

   Alle sager er blevet lukket pr. 04.10.17 
     

 
634: Åbningsskrivelse nr. 2016/0511>2016/0515 vedrørende manglende gennemførelse i 

dansk ret af direktiv 2014/99/EU om ændring af direktiv 2009/126/EF om fase II-
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genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på 
servicestationer med henblik på den tekniske udvikling; gennemførelsesdirektiv 
(EU) 2015/1955 om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 66/402/EØF om 
handel med sædekorn; direktiv 2014/40/EU om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, 
præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 
2001/37/EF; direktiv 2014/109/EU om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2014/40/EU ved at oprette en samling af billedadvarsler, som 
skal anvendes på tobaksvarer; gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/1168 om ændring 
af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 
7 i Rådets direktiv 2002/53/EF og artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt 
angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til 
afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og sorter af grøntsagsarter.  

 
Åbningsskrivelse nr. 2016/0511>2016/0515 
 

 Åbningsskrivelse modtaget  27.07.16   
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640: Åbningsskrivelse nr. 2016/2195 om gennemførelsen af direktiv 2008/56/EF  
(havstrategirammedirektivet) i Danmark 
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 Lukket af Kommissionen  04.10.17 

 


