
 

Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden 581 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 13. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 17. december 2010 

Tidspunkt: kl. 07.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 16. december 2010 

FO 1.  Rådsmøde nr. 3061 (miljø) den 20. december 2010  

Miljøministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-7 samt 12 

Klima- og energiministeren forelægger dagsordenspunkterne 8-10 

L 2. Udvalgets behandling af grønbog om momssystemets fremtid 

KOM (2010) 0695 

L 3.   Eventuelt 

 

 Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde. 
 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger: 
Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding 
for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat 
(europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning. 
 
Anvendte forkortelser: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde (miljø) den 20. december 2010 

Dagsorden, 3. udgave 

FO 1. Forslag til forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige 

produkter  

– Politisk enighed 

KOM (2009) 0267 

Rådsmøde 3061 - bilag 3 (samlenotat side 2) 

KOM (2009) 0267 – bilag 3 (revideret grundnotat af 20/11-09) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (09) – bilag 449 (side 1307, senest behandlet i 

EUU 4/6-10) 

EUU alm. del (09) – bilag 166 (side 546, behandlet i EUU 11/12-

09) 

2. Forslag til direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2008) 0810 

Rådsmøde 3061 - bilag 3 (samlenotat side 16) 

KOM (2008) 0810 – bilag 2 (grundnotat af 17/2-09) 

KOM (2008) 0810 – svar på spørgsmål 1 (af 11/11-09) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (09) – bilag 449 (side 1307, senest behandlet i 

EUU 4/6-10) 

EUU alm. del (09) – bilag 318 (side 792 FO, forhandlingsoplæg 

forelagt 5/3-10) 
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3. Forslag til forordning om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår 

medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af 

gmo'er på deres område 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2010) 0375, KOM (2010) 0380 

Rådsmøde 3061 - bilag 3 (samlenotat side 33) 

KOM (2010) 0375 – bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 3/9-10) 

KOM (2010) 0375 – bilag 4 (henvendelse af 5/10-10 fra 

Greenpeace) 

KOM (2010) 0375 – bilag 6 (udtalelse af 22/10-10 fra EUU og 

FLF) 

KOM (2010) 0375 – svar på spørgsmål 1 (om AmFlora kartoflen) 

EU-note (10) – E 23 (notat af 13/12-10 om juridisk slagsmål om 

forslaget) 

EU-note (09) – E 51 (subsidiaritetstjek af forslag til direktiv om 

regler for dyrkning af GMO'er) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (10) – bilag 55 (side 16, senest behandlet i EUU 

8/10-10) 

EUU alm. del (10) – bilag 38 (side 1616, behandlet i EUU 24/9-

10) 

4. Bæredygtig materialebehandling og bæredygtig produktion og forbrug: Et 

nøglebidrag til et ressourceeffektivt Europa 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3061 - bilag 3 (samlenotat side 41) 

5. Forbedring af miljøpolitiske styringsredskaber: Bedre instrumenter for 

miljøpolitisk styring og international miljøpolitik 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3061 - bilag 3 (samlenotat side 48) 

6. Resultater og opfølgning af den 10. partskonference (COP 10) i 

Biodiversitetskonventionen, Nagoya, Japan 18. – 29. oktober 2010 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3061 - bilag 3 (samlenotat side 54) 

Rådsmøde 3036 – bilag 3 (udtalelse fra Miljø- og 

Planlægningsudvalget af 7/10-10) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 55 (side 25, senest behandlet i EUU 

8/10-10) 
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7. Forberedelse af det niende partsmøde i FN´s Skovforum (UNFF) i New 

York den 24. januar til 4. februar 2011 

– Sagen er ikke på rådsmødedagsordenen for rådsmødet (miljø) den 20. 

december 2010, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde mhp. vedtagelse 

Rådsmøde 3061 - bilag 3 (samlenotat side 62) 

8.  Klimaforandringer: Afrapportering fra COP16 og CMP6 (Cancún fra den 

29. november til den 10. december 2010)  

– Udveksling af synspunkter  

Rådsmøde 3061 - bilag 1 (samlenotat side 2) 

Rådsmøde 3036 – bilag 3 (udtalelse fra Miljø- og 

Planlægningsudvalget af 7/10-10) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (10) – bilag 55 (side 31, senest behandlet i EUU 

8/10-10) 

9.  Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette 

erhvervskøretøjer inden for Fællesskabets integrerede tilgang til 

nedbringelse af CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer  

– (Evt.) Politisk enighed                   

KOM (2009) 0593, KOM (2010) 0656 

Rådsmøde 3061 - bilag 1 (samlenotat side 4) 

KOM (2009) 0593 – bilag 1 (grundnotat af 16/12-09) 

KOM (2009) 0593 – bilag 2 (svar på spørgsmål fra Miljø- og 

Planlægningsudvalget vedr. fastsættelse af præstationsnormer 

for nye lette erhvervskøretøjer) 

Rådsmøde 3036 – bilag 3 (udtalelse fra Miljø- og 

Planlægningsudvalget af 7/10-10) 

10.  Udkast til rådsbeslutning om at give Kommissionen bemyndigelse til at 

indlede forhandlinger med Schweiz om at forbinde EU's system for handel 

med CO2 kvoter med Schweiz’ kvotehandelssystem 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 3061 - bilag 2 (samlenotat side 1)  

11.  Eventuelt 
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12.  Siden sidst: 

Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved Domstolen 

på Miljøministeriets område 

a)  Sag nr. C-165/09, C-167/09; Stichting Natuur en Milieu og Stichting 

Zuid-Hollandse Milieufederatie mod College van gedeputeerde staten 

van Zuid-Holland 

EUU alm. del (08) – bilag 553 (afgivelse af indlæg i sagerne) 

b)  Sag nr. C-400/08, Kommissionen mod Kongeriget Spanien 

EUU alm. del (08) – bilag 464 (notat om sagen) 

 
 

Dagsordenspunkterne 1-7 samt 12 henhører under Miljøministeriets ressort. 

Dagsordenspunkterne 8-10 henhører under Klima- og Energiministeriets ressort. 

 
 
 
 
 
 
 


