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Til
Europaudvalget

Udtalelse vedrørende rådsmøde (miljø) den 20. februar 2007

Udvalget har behandlet det af miljøministeren den 1. februar 2007 oversendte samlenotat vedrørende rådsmøde (miljø) den 20. februar 2007, jf.
MPU alm. del – bilag 238 og EUU Rådsmøde 2785 (miljø) – bilag 1.

Udvalget har den 8. februar 2007 haft miljøministeren i samråd, jf. MPU
alm. del – samrådsspørgsmål AI. Der er herefter ønske om at afgive følgende udtalelse:

Ad punkt 1 i samlenotatet til rådsmøde (miljø)

Kommissionens meddelelse vedrørende optioner for EU og globalt i
2020 og fremefter i forhold til at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 2 grader Celsius, samt udkast til Rådets
(miljø)konklusioner

KOM-dokument foreligger ikke.

Et mindretal i udvalget (S, RV og SF) kan kun støtte et mandat, hvor
Danmark kræver en 30 pct. CO2-reduktion i EU - uden betingelser om,
at der skal ligge en international aftale først. Partierne noterer sig, at
regeringen ved finansministeren og transport- og energiministeren ved

tidligere forhandlinger har givet tilsagn om, at ”Danmark anbefaler en
reduktion på 30 pct. CO2-reduktion i EU i 2020”. Partierne finder det
derfor beklageligt, at miljøministeren i samrådet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 8. februar 2007 udtalte sig uklart om de 30 pct. CO2reduktion i 2020.

For mindretallet er det desuden afgørende, at der bliver bindende mål
for vedvarende energi på 20 pct. samt bindende mål for energibesparelser.

Mindretallet er desuden skeptisk over for den store fokus på CCS
(Carbon Capture and Storage) og mener, at de 12 demonstrationsanlæg
skal betales af branchen selv. Partierne ønsker samtidig en certificeringsordning for at sikre effektiv energiøkonomi samt hensyntagen til
eventuelle miljøforringelser (stort pesticidforbrug m.m.)

Partierne opfordrer samtidig regeringen til at rejse krav om nye initiativer fra Kommissionen om arealanvendelsen i EU samt sikring af
naturmålsætningen om at standse nedgangen i biodiversitet i 2010.
Desuden skal der fokus på de sociale og miljømæssige virkninger i
ulandene.

Fem øvrige mindretal i udvalget (henholdsvis V, DF, KF, EL og IA) vil
hver især redegøre for deres holdning på mødet i Europaudvalget.

Ad punkt 2 i samlenotatet til rådsmøde (miljø)

Input til Det Europæiske Råds forårstopmøde 2007

KOM-dokument foreligger ikke.

-2-

Et mindretal i udvalget (S, RV og SF) ønsker, at regeringen på topmødet
arbejder for meget større vægt på miljøteknologi, og forlanger en meget
tættere sammenhæng mellem beskæftigelsesinitiativerne og satsningen
på miljø og energi.

Regeringen bør desuden fastholde, at målsætningen om 25 pct. reduktion af de administrative byrder på miljøområdet ikke på nogen måde
må forringe niveauet for miljø-, sundhed- og forbrugerbeskyttelse. Samtidig bør alle kræfter sættes ind i at skabe sammenhæng mellem en
stærkere miljøpolitik og innovation og skabelsen af fremtidens arbejdspladser.

Fem øvrige mindretal i udvalget (henholdsvis V, DF, KF, EL og IA) vil
hver især redegøre for deres holdning på mødet i Europaudvalget.

Ad punkt 3 i samlenotatet til rådsmøde (miljø)

Kommissionens forslag til direktiv om inkludering af luftfartens udledning af drivhusgasser i EU’s kvotehandelssystem

KOM (2006) 818.

Et mindretal i udvalget (S, RV og SF) støtter medregningen af luftfarten i
EU’s kvotesystem. Partierne opfordrer regeringen til at arbejde for:
1) yderligere initiativer, der begrænser subsidierne til flytrafikken,
idet flytrafikken selv med det vedtagne vil være stærkt subsidieret,
2) forbedringer i den foreslåede kvoteordning, så kvoterne aktioneres væk og langsomt beskæres, så der skabes dynamik og incitament til forbedringer på området,
3) indsats også i forhold til de mange andre områder, hvor flytrafikken forurener f.eks. NOX, partikler m.m.
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Fem øvrige mindretal i udvalget (henholdsvis V, DF, KF, EL og IA) vil
hver især redegøre for deres holdning på mødet i Europaudvalget.

Ad punkt 4 i samlenotatet til rådsmøde (miljø)

Kommissionens meddelelse om en temastrategi for bæredygtig anvendelse af pesticider

KOM(2006) 372.

Et mindretal i udvalget (S, RV og SF) ønsker en markant dansk indsats
for en temastrategi på pesticidområdet, herunder fokus på virkemidler.
Samtidig bør regeringen fokusere på, at temastrategien samt de nationale handlingsplaner fører til en egentlig reduktion af pesticidforbruget.

Fem øvrige mindretal i udvalget (henholdsvis V, DF, KF, EL og IA) vil
hver især redegøre for deres holdning på mødet i Europaudvalget.

Ad punkt 6 i samlenotatet til rådsmøde (miljø)

Kommissionens forslag til Rådets beslutning om markedsføring i
medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af en
nellike (Dianthus caryophyllus L., linie 123.2.38), der er genetisk modificeret med henblik på farveændring

KOM(2006) 758.
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Et mindretal i udvalget (RV og SF) kan ikke give mandat til forslaget om
markedsføring af afskårne nelliker og mener, at regeringen bør stemme
imod, såfremt det er juridisk muligt at stemme imod. Der er ikke nogen
nytteværdi, og der er ikke foretaget analyser af virkningerne i de lande,
hvor nellikerne produceres.

Seks øvrige mindretal i udvalget (henholdsvis V, S, DF, KF, EL og IA) vil
hver især redegøre for deres holdning på mødet i Europaudvalget.

Med venlig hilsen
Christian Wedell-Neergaard,
formand.

-5-

