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VERSERENDE TRAKTATKRÆNKELSESSAGER MOD DANMARK 
pr. 1. november 2017 

 
291: Åbningsskrivelse nr. 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.  

 
Kommissionens sagsnr. 1995/2087 
 
 Åbningsskrivelse modtaget:   06.06.95  
 Åbningsskrivelse besvaret:   06.07.95  
 Begrundet udtalelse modtaget:   16.03.98 
 Supplerende spørgsmål besvaret: 16.07.98 
 Supplerende spørgsmål besvaret: 07.05.98 
 Stævning modtaget:   18.12.98  
 Begrundet udtalelse besvaret:   04.06.98  
 Dom afsagt:    05.11.02 
 Åbningsskrivelse modtaget:   27.07.04  
 Åbningsskrivelse besvaret:   04.11.04  
 
481: Åbningsskrivelse nr. 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.  

 
Kommissionens sagsnr. 2006/2240 

 
 Åbningsskrivelse modtaget:   05.07.06  
 Åbningsskrivelse besvaret:   11.09.06  
 Begrundet udtalelse modtaget:   18.12.06  
 Begrundet udtalelse besvaret:   19.02.07  

 
531: Åbningsskrivelse nr. 2009/0030 vedr. manglende gennemførelse af direktiv vedr. 

skat  
 
Kommissionens sagsnr. 2009/0030 
 
 Åbningsskrivelse modtaget:   30.01.09  
 Åbningsskrivelse besvaret:  30.03.09 
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570: 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. 

 
Kommissionens sagsnr. 2010/2183 

 
 Åbningsskrivelse modtaget:   28.01.11 
 Åbningsskrivelse besvaret:   29.03.11 

 
575: 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. 

 
Kommissionens sagsnr. 2011/2056 

 

 Åbningsskrivelse modtaget:   30.09.11 
 Åbningsskrivelse besvaret:   30.01.12 
 Supplerende besvarelse:  06.07.12 
 Supplerende besvarelse:   12.07.12 
 Åbningsskrivelse besvaret:   20.03.13 
 Supplerende åbningsskrivelse modtaget:  27.02.15 
 Anmodet om 4 ugers fristforlængelse  23.04.15 
 Fristforlængelse accepteret af Kommissionen 30.04.15 
 Anmodet om yderligere fristforlængelse 22.05.15 
 Fristforlængelse afslået af Kommissionen  29.05.15 
 Anmodet om yderligere fristforlængelse 02.06.15 
 Supplerende åbningsskrivelse besvaret:  20.07.15 

 Begrundet udtalelse modtaget:  29.02.16 

 Begrundet udtalelse besvaret:   26.04.16 

 Supplerende besvarelse indleveret 22.03.17 

 

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

 
Kommissionens sagsnr. 2010/4192 

 

 Åbningsskrivelse modtaget:   30.04.12 
 Åbningsskrivelse besvaret:   02.07.12 



3 

 

 Supplerende åbningsskrivelse modtaget:  01.10.12 

 Supplerende åbningsskrivelse besvaret:  09.11.12 

 Begrundet udtalelse modtaget:   26.04.13 

 Begrundet udtalelse besvaret:   25.06.13 

 
 

 
611: Åbningsskrivelse nr. 2014/2110 om uforenelighed mellem gennemførelsen i 

national ret af visse bestemmelser om kontrol af cabotagekørsel, de nye 
bødesatser for overtrædelse af cabotageregler og begrænsninger af 
cabotagekørsel, der består af flere læsse- og lossesteder og forordning (EF) nr. 
1072/2009. 

Kommissionens sagsnr. 2014/2110 

 Åbningsskrivelse modtaget  11.07.14  
 Åbningsskrivelse besvaret  09.09.14  
 Begrundet udtalelse modtaget  25.09.15 
 Begrundet udtalelse besvaret  25.11.15 
 Stævning forkyndt   27.10.16  

 
612: Åbningsskrivelse nr. 2014/2137 om forpligtelserne til nøjagtigt at registrere og 

indberette alle fisk, der fanges og opbevares om bord for dansk pelagisk 
industrielt fiskeri (forordning (EF) nr. 1224/2009) 

Kommissionens sagsnr. 2014/2137 

 Åbningsskrivelse modtaget  11.07.14  
 Åbningsskrivelse besvaret  24.09.14  

 
615: Åbningsskrivelse nr. 2014/2135 om mangelfuld gennemførelse af direktivet om 

urimelig handelspraksis (direktiv 2005/29/EF)  

Kommissionens sagsnr. 2014/2135 

 Åbningsskrivelse modtaget  26.09.14 
 Åbningsskrivelse besvaret:  28.11.14 
 Supplerende åbningsskrivelse modtaget:  25.09.15 
 Supplerende åbningsskrivelse besvaret  25.11.15 
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616: Åbningsskrivelse nr. 2013/4304 om forsinkelse i afholdelsen af optjent årlig ferie 
(direktiv 2003/88/EF) 

Kommissionens sagsnr. 2013/4304 

 Åbningsskrivelse modtaget:  26.09.14 
 Åbningsskrivelse besvaret:  26.11.14 
 Begrundet udtalelse  30.04.15 
 Anmodet om fristforlængelse   03.06.15 
 Anmodning om fristforlængelse afvist 11.06.15 
 Fornyet anmodning om fristforlængelse 29.06.15 
 Anmodning om fristforlængelse accepteret  30.06.15 
 Begrundet udtalelse besvaret   28.08.15 

 

621: Åbningsskrivelse nr. 2015/0180 > 2015/0181 om Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af 
forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) og om Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2014/51/EU af 16. april 2014 om ændring af 
direktiv 2003/71/EF og 2009/138/EF samt forordning (EF) nr. 1060/2009, 
(EU) nr. 1094/2010 og (EU) nr. 1095/2010 for så vidt angår de beføjelser, der er 
tillagt den europæiske tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed 
for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og den europæiske 
tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed) 

Kommissionens sagsnr. 2015/0180 > 2015/0181 

 Åbningsskrivelse modtaget   28.05.15 

 Åbningsskrivelse besvaret  24.07.15 

 Begrundet udtalelse modtaget  15.06.17 

 Begrundet udtalelse besvaret  15.08.17 
 

622: Åbningsskrivelse nr. 2014/2249 om mulig uforenelighed af § 31, stk. 2, i 
selskabsskatteloven (lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber) og § 5 G i 
ligningsloven (lov om påligningen af indkomstskat til staten) med artikel 49 
TEUF og artikel 31 i EØS-aftalen (Philips Electronics)  

Kommissionens sagsnr. 2014/2249 

 Åbningsskrivelse modtaget   19.06.15 

 Åbningsskrivelse besvaret  19.08.15 
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631: Åbningsskrivelse nr. 2016/0288>2016/0293 vedrørende gennemførelse i national 
ret af direktiv 2014/17/ЕU om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast 
ejendom til beboelse og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2013/36/EU og 
forordning (EU) nr. 1093/2010, direktiv 2014/28/EU om harmonisering af 
medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af og kontrol med 
eksplosivstoffer til civil brug (omarbejdning), direktiv 2014/30/EU om 
harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk 
kompatibilitet (omarbejdning), direktiv 2014/91/EU om ændring af direktiv 
2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse 
institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) for så 
vidt angår depositarfunktioner, aflønningspolitik og sanktioner, direktiv (EU) 
2015/13 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/32/EU, for så vidt angår vandmåleres flowhastighedsinterval, direktiv (EU) 
2015/559 om ændring af Rådets direktiv 96/98/EF om udstyr på skibe 

Kommissionens sagsnummer 2016/0288>2016/0293 

 Åbningsskrivelse modtaget  30.05.16 

 Lukket af Kommissionen  26.07.16 (Gældende for 2016/0293) 

 Lukket af Kommissionen  29.09.16 (Gældende for 2016/0290) 

 Lukket af Kommissionen  29.09.16 (Gældende for 2016/0292) 

 Lukket af Kommissionen  13.07.17 (Gældende for 2016/0289) 

 

632: Åbningsskrivelse nr. 2016/2051 om gennemførelse af direktiv 2004/35/EF om 
miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader i 
Danmark 

Kommissionens sagsnummer nr. 2016/2051 

 Åbningsskrivelse modtaget  30.05.16 

 Åbningsskrivelse besvaret  27.07.16 
 

633: Åbningsskrivelse nr. 2016/2080 vedrørende gennemførelsen i dansk ret af 
direktiv 2008/50 om luftkvaliteten og renere luft i Europa med hensyn til 
grænseværdierne for NO2 

Kommissionens sagsnummer 2016/2080 



6 

 

 Åbningsskrivelse modtaget  25.07.16 

 Åbningsskrivelse besvaret  23.09.16  
 

635: Åbningsskrivelse nr. 2016/0613>2016/0616 vedrørende manglende 
gennemførelse i national ret af direktiv 2014/54/EU om foranstaltninger til 
fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed; direktiv 
2014/80/EU om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse; 
direktiv 2014/68/EU om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om 
tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr og direktiv 2006/112/EF 
om det fælles merværdiafgiftssystem, for så vidt angår varigheden af forpligtelsen 
til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen 

 
Kommissionens sagsnummer 2016/0613>2016/0616 

 Åbningsskrivelse modtaget  22.09.16 

 Åbningsskrivelse besvaret  22.11.16 

 Lukket af Kommissionen  08.12.16 (gældende for 2016/0616) 

 Lukket af Kommissionen  15.02.17 (gældende for 2016/0614)  

 Lukket af Kommissionen  27.04.17 (gældende for 2016/0613) 
 

636: Åbningsskrivelse nr. 2016/4126 vedrørende om restriktionerne for den fri 
udveksling af tjenesteydelser i Danmark af etablerede tjenesteydere og 
tjenesteydelser, der yder midlertidig levering af grænseoverskridende 
tjenesteydelser, på området for el-, vvs-, kloak- og gasinstallationer, der synes at 
være uforenelige med bestemmelserne i direktiv 2006/123/EF 
(”tjenesteydelsesdirektivet”) og direktiv 2005/36/EF (”direktivet om 
erhvervsmæssige kvalifikationer”) 

 
Kommissionens sagsnummer 2016/4126 
 

 Åbningsskrivelse modtaget   21.11.16 

 Åbningsskrivelse besvaret  19.01.17 
 

638: Åbningsskrivelse nr. 2017/0060>2017/0066 vedrørende manglende 

gennemførelse i dansk ret af: 2017/0060: Kommissionens 
gennemførelsesdirektiv2014/97/EU af 15. oktober 2014 om gennemførelse af 
Rådets direktiv2008/90/EF for så vidt angår registrering af leverandører og 
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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 

Kommissionens sagsnummer 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) 
 

639: Åbningsskrivelse nr. 2015/4185 vedr. Rådets direktiv 92/106/EØF om visse 
former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne 

Kommissionens sagsnummer 2015/4185 

 Åbningsskrivelse modtaget  17.02.17 

 Meddelelse om fristforlængelse 07.04.17 (fristforlængelse til 15.05.17) 
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 Åbningsskrivelse besvaret 15.05.17 
 

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”) 

Kommissionens sagsnummer 2017/2054 

 Åbningsskrivelse modtaget  18.05.17 

 Åbningsskrivelse besvaret  14.07.17 
 

642: Åbningsskrivelse nr. 2017/0326>2017/0330 vedrørende gennemførelse i dansk 
ret af: 2017/0326: Direktiv 2014/52/EU om ændring af direktiv 2011/92/EU om 
vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (EØS-
relevant tekst); 2017/0327: Direktiv 2014/46/EU om ændring af direktiv 
1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer; 2017/0328: Direktiv 
2014/47/EU om syn ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører på Unionens 
område, og om ophævelse af direktiv 2000/30/EF (EØS-relevant tekst); 
2017/0329: Direktiv (EU) 2015/413 om fremme af grænseoverskridende 
udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovs-
overtrædelser (EØS-relevant tekst); 2017/0330: Direktiv (EU) 2016/2309 om 
fjerde tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilagene til 
direktiv 2008/68/EF om indlandstransport af farligt gods (EØS-relevant tekst) 

 
Kommissionens sagsnummer: 2017/0326>2017/0330 
 

 Åbningsskrivelse modtaget   19.07.17 

 Anmodning om fristforlængelse 13.09.17  

 Åbningsskrivelse besvaret  19.09.17 (gældende for 2017/0326) 

 Åbningsskrivelse besvaret  19.09.17 (gældende for 2017/0327) 

 Åbningsskrivelse besvaret  19.09.17 (gældende for 2017/0328) 

 Åbningsskrivelse besvaret  19.09.17 (gældende for 2017/0330) 

 Fristforlængelse imødekommet 21.09.17  

 Åbningsskrivelse besvaret  18.10.17 (gældende for 2017/0329) 
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643: Åbningsskrivelse nr. 2017/0454>2017/0455 vedr. manglende gennemførelse i dansk 
ret af: 2017/0454: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/1034/EU af 23. juni 
2016 om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter. 
2017/0455: Kommissionens delegerede DIREKTIV 2017/593/EU af 7. april 2016 om 
supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt 
angår beskyttelse af kunders finansielle instrumenter og midler, 
produktstyringsforpligtelser og de regler, der finder anvendelse på levering eller 
modtagelse af gebyrer, provisioner eller andre penge- eller naturalieydelser 
 
Kommissionens sagsnummer: 2017/0454>2017/0455 
  
Åbningsskrivelse modtaget  26.09.17 
 

644: Åbningsskrivelse nr. 2017/2033 vedr. gennemførelse af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder. 
 
Åbningsskrivelse nr. 2017/2033 
 
Åbningsskrivelse modtaget  05.10.17 


