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1. Bedre regulering og reduktion af de administrative byrder
Forslaget var på rådsmødet med henblik på præsentation af fremskridtsrapport og politisk debat. Formandskabet præsenterede sin fremskridtsrapport med en kort notering af de opnåede fremskridt under tysk formandskab. Formanden bemærkede, at ”fast track”-forslagene ligeledes
skred fremad i behandlingen, og nævnte at eksempelvis selskabsretsforslaget formentlig blev vedtaget efter førstelæsning i Europaparlamentet. Medlemslandene tog rapporten til efterretning.
2. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om procedurer for anvendelsen af visse normale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat (gensidig anerkendelse)
Forslaget var oprindeligt sat på rådsmødedagsordenen til fælles indstilling, men umiddelbart før rådsmødet valgte formandskabet i stedet at nøjes med at præsenterede en fremskridtsrapport med status for forhandlingerne under det tyske formandskab. Heraf fremgik, at der er opnået delvis
enighed om teksten. Forhandlingerne om de resterende udeståender, herunder bl.a. spørgsmålet om den konkrete udformning af høringsproceduren samt spørgsmålet om, hvorvidt forslaget også skal omfatte ædle metaller, vil blive fortsat under det portugisiske formandskab i 2. halvdel af
2007. Medlemslandene godkendte fremskridtsrapporten.
3. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med
markedsføring af produkter og Kommissionens forslag til EuropaParlamentets og Rådets afgørelse om fælles rammer for markedsføring af produkter (ny metode-forslagene)
Forslaget var sat på rådsmødedagsordenen til præsentation af fremskridtsrapport fra formandskabet. Formandskabet fremhævede, at forslagene
indgik som et væsentligt element i Lissabon-strategien, og at medlemsstaterne inden udgangen af juni ville nå frem til et første standpunkt til forslaget om akkreditering og markedsovervågning. Medlemslandene godkendte fremskridtsrapporten.
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4. Industripolitik (rammevilkår for automobil-, bioteknologi- og,
skibsbygningsindustrien samt for informations- og kommunikationsteknologien)
Sagen var sat på dagsordenen med henblik på vedtagelse af rådskonklusioner. I relation til nye industripolitiske initiativer eller fokusområder, som
fremover bør tænkes ind i industripolitikken, pegede medlemslandene
bl.a. på tjenesteydelser, miljø- og energiinitiativer, standardisering, forskning, intellektuel ejendomsret (IPR) og globaliseringen. I relation til
spørgsmålet om rammevilkårene for bilindustrien, CARS 21-initiativet,
var medlemslandene enige om, at der er behov for reduktion af CO2udledningerne fra biler. Flere medlemsstater pegede dog samtidig på
nødvendigheden af at sikre den europæiske bilindustris konkurrenceevne,
og at bilproducenterne - uanset om de fremstiller store eller små biler bliver stillet ens. Med hensyn til andre måder til at sikre en reduktion af
CO2-udledningen fra biler blev der bl.a. peget på en forbedring
af vejinfrastrukturen, øget forbrugerinformation og fremme af efterspørgslen efter miljøvenlige biler. Rådskonklusionerne blev afslutningsvist godkendt af Rådet.
5. Direktivforslag om forbrugerkredit
Forslaget var sat på rådsmødedagsordenen til politisk enighed. Det eneste
spørgsmål, der blev drøftet af ministrene var kompensation ved førtidig
indfrielse og særlig den tærskel, som det tilbagebetalte beløb skal overstige, for at kreditgiver kan kræve kompensation. Medlemsstaterne udviste
den nødvendige fleksibilitet, og de fleste medlemsstater kunne tilslutte
sig en beløbsgrænse på 10.000 €. Der blev således opnået enighed i Rådet
om formandskabets samlede kompromisforslag til et nyt forbrugerkreditdirektiv inkl. en beløbsgrænse på 10.000 €.
6. EU’s strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013
Forslaget var sat på dagsordenen til orientering fra formandskabet og udveksling af synspunkter. Formandskabet præsenterede Kommissionens
forbrugerpolitiske strategi, og pointerede samtidigt, at Rådet (EPSCO) i
den kommende uge skulle drøfte strategien samt udkast til rådskonklusioner herom. Kommissionen ved forbrugerkommissær Kuneva bemærkede, at de europæiske forbrugere i høj grad bidrager til EU’s konkurrenceevne og økonomiske vækst, hvorfor EU bør prioritere, at forbrugerne bliver yderligere oplyst og får adgang til et mere gennemsigtigt marked.
Medlemslandene tog formandskabets præsentation til efterretning.

