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Åben debat om Kommissionens præsentation om services af generel interesse 
(forsynings- og netværksindustrier)

Kommissionen har i sin meddelelse forsøgt at afbalancere hensynet til den frie konkurrence i det indre marked med hensynet 
til forbrugernes krav på en høj grad af forsyningssikkerhed. Efter drøftelsen kunne formanden konstatere, at der blandt 
medlemslandene var en bred accept af de overordnede principper i meddelelsen. Formanden anmodede medlemsstaterne om 
skriftligt at kommentere meddelelsen og oplyste, at spørgsmålet v ille blive drøftet igen på rådsmødet (indre marked, 
forbruger og turisme) den 30. november 2000. 

Økonomiske strukturreformer i Europa - Indre Markedsvinklen

Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del  Bilag 27
Offentligt



Det kommende formandskab oplyste, at det ville prioritere økonomiske reformer højt - med særlig på vægt på arbejdet med 
at afskaffe statsstøtten til svage sektorer og skabe optimale rammebetingelser for væksterhvervene. Formanden ville på 
baggrund af drøftelsen anmode Coreper om et bidrag til De Overordnede Økonomiske Retningslinjer fra Rådet (indre 
marked) inden udgangen af marts 200 1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af personoplysninger i Fællesskabets institutioner og organer og om 
fri udveksling af sådanne oplysninger - KOM(1999)337 endelig udgave

Formanden redegjorde kort for status. Europa-Parlamentet var indstillet på at arbejde videre med de få udeståender, der 
fortsat var tilbage, så forslaget kan vedtages undet der franske formandskab. 

Forslag til forordning om EF-patenter - KOM(2000)412

Kommissionen fremhævede sagens store vigtighed, som også var kommet til udtryk under Det Europæiske Råd i Lissabon 
og Feira. De fleste lande hilste det fremlagte forslag velkommen. Spørgsmålet om domstolskonstruktion og sprogregime kan 
forventes at blive væsentlige elementer i de videre forhandlinger.

Fødevarehygiejne - KOM(2000)438 endelig udgave

Kommissionen gav en kort præsentation af forslaget. Hygiejnebestemmelserne skulle som noget nyt anvendes i alle led i 
fødevarekæden, lige fra primærproduktionen til leveringen til den endelige forbruger. Dette blev støttet af flere lande. 

Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 22. ændring af direktiv 
76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af farlige stoffer og præparater 
(phthalater) og ændring af Rådets direktiv 88/378/EØF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetø j - KOM(99)577 endelig udgave

Kommissionen orienterede om arbejdet med at udarbejde en migrationstest, som den forventede ville være afsluttet omkring 
årsskiftet. Under den efterfølgende debat blev det fra dansk side understreget, at forslaget bør omfatte alle phthalater og ikke 
kun de seks navngivne. Danmark henviste til forsigtighedsprincippet og fremhævede at et forbud mod phthalater i legetøj bør 
omfatte alt legetøj, der kan putt es i munden af små børn. Det blev fra dansk side også fremført, at Danmark ikke kan støtte 
ideen om at basere sig på migrationsgrænseværdier. En lang række lande støttede i deres indlæg helt eller delvist de danske 
synspunkter. Modsat gav flere lande også udtryk for, at det var nødvendigt at se på de økonomiske konsekvenser af forslaget 
og at bygge forslaget på videnskabelige beviser. Formandskabet ville p& aring; baggrund af debatten udarbejde et forslag til 
konklusioner. 

Grønbog om miljøaspekter i forbindelse med PVC - KOM(2000)469

Kommissionen præsenterede grønbogen og indledte med at fortælle, at den var resultatet af tre års undersøgelser, og 
konstaterede, at reguleringen af PVC er forskellig i medlemslandene. Der var ingen debat.

Forbrugerne og Euroen

Rådet drøftede under frokosten, hvordan forberedelsen til euro forløber i euro-landene. Der blev særlig fokuseret på, 
hvordan man bedst nåede ud til de "svage" forbrugere, samt hvordan man bedst støttede de små og mellemstore 
virksomheder ved overgangen. Endelig blev spørgsmålet om bankgebyrer diskuteret.



Forslag til Rådets forordning om ændring af bilag II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om 
en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af 
veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler - KOM(2000)435 endelig udgave

Vedtaget uden bemærkninger.


