
 

Yderligere information: www.euo.dk/dagsorden 906 

Europaudvalget 

REFERAT 

AF 25. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 30. maj 2008 

Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden 

 Den 29. maj 2008 

1. Modtagelse af deputation: Dansk Venturekapital og Private Equity 

Forening vedrørende åbenhed i kapitalfonde 

FO 2. Rådsmøde nr. 2872 (økonomi og finans) den 3. juni 2008 

Forelæggelse ved finansministeren 

FO 3. Rådsmøde nr. 2873 (retlige og indre anliggender) og møde i de blandede 

udvalg på ministerniveau med deltagelse af henholdsvis Norge og Island 

og af Schweiz den 5.-6. juni 2008 

Justitsministeren forelægger dagsordenspunkt 1-16 og 28 

Integrationsministeren forelægger dagsordenspunkt 17-27 

4. Rådsmøde nr. 2875 (transport, telekommunikation og energi – energi-

delen) den 6. juni 2008 

Forelæggelse ved klima- og energiministeren 

5. Rådsmøde nr. 2874 (miljø) den 5. juni 2008 

Forelæggelse ved klima- og energiministeren 

L 6. Drøftelse og eventuel afgivelse af beretning vedrørende kapitalfonde 

EUU alm. del (072) – bilag 286 (2. udkast til beretning om 

kapitalfonde) 

EUU alm. del (072) – bilag 291 (3. udkast til beretning om 

kapitalfonde) 

Europaudvalget 2007-08 (2. samling)
EUU Alm.del  Offentligt referat
Offentligt
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L 7. Udvalgets behandling og eventuelle afgivelse af høringssvar vedrørende 

Kommissionens hvidbog om en strategi om sundhedsproblemer i relation 

til ernæring, overvægt og fedme  

KOM (2007) 0279 

KOM (2007) 0279 – bilag 1 (grundnotat af 1/8-07) 

Rådsmøde 2837 – bilag 3 (tillæg til samlenotat af 22/11-07) 

Rådsmøde 2837 – svar på spørgsmål 2 (om transfedtsyre i 

fødevarer) 

KOM (2007) 0279 – bilag 3 (svar på FLF's spm. 12 om fremme 

af sund livsstil) 

KOM (2007) 0279 – bilag 6 (udtalelse fra SUU af 14/5-08) 

KOM (2007) 0279 – bilag 7 (udtalelse fra FLF af 15/5-08) 

KOM (2007) 0279 – bilag 8 (henvendelse af 29/5-08 fra 

Forbrugerrådet) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 192, side 604 (senest behandlet i 

EUU 13/3-08) 

 L 8. Udvalgets behandling og eventuelle afgivelse af betænkning over 

beslutningsforslag nr. B 81 (om husstandsomdeling af Lissabontraktaten) 

B 81 (072) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

B 81 (072) – bilag 2 (1. udkast til betænkning) 

L 9. Udvalgets behandling af Kommissionens hvidbog om en sundhedsstrategi 

for EU 

KOM (2007) 0630 

KOM (2007) 0630 – bilag 1 (grundnotat af 18/12-07) 

L 10. Drøftelse af sagen om bevilling til EU-nævnet 

L 11. Drøftelse af udgivelsesdato for forbeholdsundersøgelsen fra DIIS 

L 12. Eventuelt 
 

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkt 2 – 5 nævnte møder. 
 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 22 
Ingen 
 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 23 
Mandag 2/6 kl. 15.00-18.30: Høring i EP om revision af EU's regler om aktindsigt 
Onsdag 4/6 kl. 7.30: Europaudvalgsmøde 
 
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 nr. 2872 (økonomi og finans) den 3. juni 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten 

a) Ophævelse af proceduren for uforholdsmæssigt store underskud for 

Italien, Slovakiet, Tjekkiet og Portugal 

– Rådsbeslutninger 

Rådsmøde 2872 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

Italien: 

Udvalgsmødereferater: 

(05) side 916 (seneste behandling i EUU 10/3-06) 

(042) side 822 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 29/6-05) 

 

Portugal: 

Udvalgsmødereferater: 

(05) side 1685 (seneste behandling i EUU 30/6-06) 

(042) side 938 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 16/9-05) 

 

Slovakiet: 

Udvalgsmødereferater: 

(041) side 481 (seneste behandling i EUU 14/1-05) 

(03) side 1292 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 2/7-04) 

 

Tjekkiet: 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (071) – bilag 35, side 7 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 5/10-07) 

Alm. del (06) – bilag 415, side 1617 (behandlet i EUU 29/6-07) 

(042) side 481 (behandlet i EUU 14/1-05) 

(03) side 1292 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 2/7-04) 

2. EMU@10: 10 år med ØMU’en 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2008) 0238 

Rådsmøde 2872 – bilag 1 (samlenotat side 11) 
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FO 3. Konvergensrapporter fra Kommissionen og ECB 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2008) 0248 og KOM (2008) 0249 

Rådsmøde 2872 – bilag 1 (samlenotat side 16) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (06) – bilag 191, side 709 (seneste behandling i 

EUU 26/1-07) 

Cypern og Maltas optagelse: 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (06) – bilag 415, side 1619 (seneste behandling i 

EUU 6/7-07) 

EUU alm. del (06) – bilag 380, side 1378 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 1/6-07) 

4. (Evt.) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. juni 2008 

a) Fødevarepriser 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2008) 0321 

Rådsmøde 2872 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

5. Finansielle tjenesteydelser 

a) Clearing og afvikling 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2872 – bilag 1 (samlenotat side 24) 

Rådsmøde 2787 – svar på spørgsmål 1(notat om ”code of 

conduct” ifbm. clearing og afvikling af værdipapirhandel) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (071) – bilag 35, side 20 (seneste behandling i 

EUU 5/10-07) 

b) Solvens II 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2007) 0361 og KOM (2008) 0119 

Rådsmøde 2872 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

KOM (2007) 0361 – bilag 1 (grundnotat af 14/9-07) 

KOM (2007) 0361 – bilag 2 (opdateret notat af 28/4-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 32 (seneste behandling i 

EUU 30/11-07) 

c) Indskydergarantiordninger 

– Orienterende debat 

Rådsmøde 2872 – bilag 4 (tillæg til samlenotat) 
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6. Skat 

FO  a) Moms af forsikringstjenester og finansielle tjenester 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2007) 0746 og KOM (2007) 0747 

Rådsmøde 2872 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

KOM (2007) 0746 – bilag 1 (grundnotat af 28/2-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 179, side 559 (senest behandlet i 

EUU 29/2-08) 

b) Punktafgifter: Forslag til direktiv om den generelle ordning om 

punktafgift 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2008) 0078 

Rådsmøde 2872 – bilag 1 (samlenotat side 37) 

KOM (2008) 0078 – bilag 1 (grundnotat af 21/4-08) 

c) Rapport om adfærdskodeks for erhvervsbeskatning 

– Rådskonklusioner 

Rådsmøde 2872 – bilag 2 (tillæg til samlenotat) 

7. Eventuelt 

 
Dagsordenspunkt 1-4 henhører under Finansministeriets ressort, dagsordenspunkt 5 henhører 
under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort, dagsordenspunkt 6 henhører under 
Skatteministeriets ressort.  
 

8. Siden sidst 

Ingen punkter. 
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Rådsmøde nr. 2873 (retlige og indre anliggender) og møde i de blandede 

udvalg på ministerniveau med deltagelse af henholdsvis Norge og 

Island og af Schweiz den 5.-6. juni 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

1. E-justice 

– Status og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 6) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 82 (senest behandlet i EUU 

30/11-07 – punktet ikke nævnt) 

EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1431 (behandlet i EUU 8/6-

07) 

2. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 

forordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhedselementer og 

biometriske identifikationer i pas og rejsedokumenter, som 

medlemsstaterne udsteder* 

– Politisk enighed 

KOM (2007) 0619 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

Rådsmøde 2873 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

3. Kommissionens forslag til Rådets forordning om kompetence, gældende 

lov, anerkendelse af retsafgørelser og om samarbejde vedrørende 

underholdspligt* 

– Politisk enighed om visse spørgsmål 

KOM (2005) 0649 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

KOM (2005) 0649 – bilag 2 (grundnotat af 7/3-06) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (06) – bilag 308, side 1095 (senest behandlet i 

EUU 13/4-07) 

4. Kommissionens forslag til Rådets forordning om ændring af forordning 

(EF) nr. 2201/2003 for så vidt angår kompetence og om indførelse af 

lovvalgsregler i ægteskabssager (ROM III)* 

– Politisk drøftelse 

KOM (2006) 0399 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 44) 

KOM (2006) 0399 – bilag 3 (grundnotat af 5/9-06) 

Info-note (05) – I 69 (notat af 5/9-06 om gennemgang af 

Kommissionens forslag om lovvalg i ægteskabssager) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (06) – bilag 308, side 1093 (senest behandlet i 

EUU 13/4-07) 
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5. Rådets rammeafgørelse om styrkelse af personers proceduremæssige 

rettigheder, om fremme af anvendelsen af princippet om gensidig 

anerkendelse i forbindelse med afgørelser afsagt, uden at den 

pågældende selv var til stede under retssagen, og om ændring af: 

- rammeafgørelse 2002/584/RIA om den europæiske arrestordre og om 

procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne 

- rammeafgørelse 2005/214/RIA om anvendelse af princippet om 

gensidig anerkendelse på bødestraffe 

- rammeafgørelse 2006/783/RIA om anvendelse af princippet om 

gensidig anerkendelse på afgørelser om konfiskation 

- rammeafgørelse 2008/…/RIA om anvendelse af princippet om gensidig 

anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf 

eller frihedsberøvende foranstaltninger med henblik på fuldbyrdelse i 

Den Europæiske Union 

- rammeafgørelse 2008/…/RIA om anvendelse af princippet om gensidig 

anerkendelse på domme og afgørelser om prøvetid med henblik på 

tilsyn med tilsynsforanstaltninger og alternative sanktioner 

– Generel indstilling 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 56) 

EUU alm. del (072) – bilag 183 (grundnotat af 14/3-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 719 (senest behandlet i 

EUU 11/4-08) 

6. Udkast til Rådets afgørelse om styrkelse af Eurojust og om ændring af 

afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for 

at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet, som ændret ved Rådets 

afgørelse 2003/659/RIA 

– Generel indstilling vedrørende visse spørgsmål 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 68) 

EUU alm. del (072) – bilag 182 (grundnotat af 14/3-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 713 (senest behandlet i 

EUU 11/4-08) 

7. Rapport om gennemførelse af strategien for den eksterne dimension af 

RIA-samarbejdet 

– Orientering 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 82) 

8. Status for EU’s indsats mod terrorisme 

– Orientering 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 87) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 85 (senest behandlet i EUU 

30/11-07) 

(03) side 807 FO (forhandlingsoplæg forelagt EUU 18/3-04) 
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Udg. 9. Rådets rammeafgørelse om anvendelse af passagerlister (PNR-

oplysninger) med henblik på retshåndhævelse 

– Orientering ved formandskabet 

KOM (2007) 0654 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 92) 

KOM (2007) 0654 – bilag 2 (grundnotat af 17/1-08) 

10. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig beskyttelse af 

miljøet 

– Information om førstebehandlingsaftale 

KOM (2007) 0051 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 120) 

KOM (2007) 0051 – bilag 2 (grundnotat af 21/3-07) 

Rådsmøde 2853 – svar på spørgsmål 1 (om rammeafgørelsen) 

KOM (2007) 0051 – svar på spørgsmål 2 (om fælles regler for 

miljøstraffe) 

KOM (2007) 0051 – svar på spørgsmål 1 (om regeringens 

tolkning af dommen vedr. miljøstraffe) 

EU-note (072) – E 4 (EU-note af 28/11-07 om 

skibsforureningsdommen) 

EU-note (06) – E 71 (note af 19/7-07 om vedtagelse af 

strafferetlige bestemmelser) 

EU-note (06) – E 40 (note af 15/12-07 om fælles strafferegler i 

miljøsager) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 289, side 786 FO 

(forhandlingsoplæg forelagt EUU 9/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 502 (behandlet i EUU 22/2-

08) 

EUU alm. del (06) – bilag 382, side 1446 (referat af samråd den 

8/6-07 om regeringens holdning til forslaget) 

11. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 

2005/35/EF om forurening fra skibe og om indførelsen af sanktioner for 

overtrædelser 

– Orientering om status for forhandlingerne 

KOM (2008) 0134 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 130) 

KOM (2008) 0134 – bilag 2 (grundnotat af 15/4-08) 
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12. SIS II og kommunikationsnetværket: Status, detaljeret tidsplan for SIS II 

og udkast til retsakter om overgangen fra SIS 1+ til SIS II 

a) Status for SIS II 

– Orientering 

KOM (2005) 0230, KOM (2005) 0236 og KOM (2005) 0237 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 137) 

KOM (2005) 0230 – bilag 1 (grundnotat af 13/9-05) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 722 (senest behandlet i 

EUU 11/4-08 – punktet ikke nævnt) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 504 (behandlet i EUU 22/2-

08) 

b) Status for kommunikationsnetværket 

– Orientering 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 137) 

c) Kommissionens tidsplan for projektet 

– Godkendelse 

KOM (2005) 0230, KOM (2005) 0236 og KOM (2005) 0237 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 137) 

KOM (2005) 0230 – bilag 1 (grundnotat af 13/9-05) 

d) Udkast til retsakter om overgangen fra SIS 1+ til SIS II* 

– Orientering 

KOM (2008) 0196 og KOM (2008) 0197 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 137) 

KOM (2008) 0196 – bilag 1 (subsidiaritetsnotat af 14/5-08) 

KOM (2008) 0197 – bilag 1 (subsidiaritetsnotat af 14/5-08) 

13. Bilag til rådsafgørelse om gennemførelse af Prüm-afgørelsen 

– Generel indstilling 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 145) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 26 (om samarbejdet 

”Server in the Sky”) 

Alm. del (06) – bilag 159 (notat af 12/1-07 om Prüm-traktaten) 

Alm. del (06) – bilag 203 (høringsnotat af 7/2-07 vedr. Prüm-

traktaten) 

Alm. del (06) – bilag 199 (henvendelse af 7/2-07 fra 

Retssikkerhedsfonden) 

EU-note (06) – E 37 (notat om Prüm-traktaten af 7/2-07) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 725 (senest behandlet i 

EUU 11/4-08 – punktet ikke nævnt) 

Alm. del (06) – bilag 217, side 808 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 9/2-07) 
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14. Rådsdirektiv om indkredsning og klassificering af europæisk kritisk 

infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den "EPCIP-

direktivet" 

– Politisk enighed 

KOM (2006) 0787 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 149) 

KOM (2006) 0787 – bilag 2 (grundnotat af 6/3-07) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 95 (senest behandlet i EUU 

30/11-07) 

15. Samarbejdsaftale mellem Eurojust og Schweiz 

– Godkendelse 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 167) 

16. Samarbejdsaftale mellem Eurojust og OLAF 

– Godkendelse 

Rådsmøde 2873 – bilag 1 (samlenotat side 170) 

17. Rådskonklusioner om styring af kontrollen med EU’s ydre grænser 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

18. Forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 562/2006 med hensyn til anvendelse af 

visuminformationssystemet (VIS) inden for rammerne af Schengen-

grænsekodekset * 

– Politisk enighed 

KOM (2008) 0101 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 6) 

19. Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og indgåelse på Det 

Europæiske Fællesskabs vegne af en aftale mellem Det Europæiske 

Fællesskab på den ene side og Det schweiziske Forbund og 

Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse 

staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det 

Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser og 

forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs 

vegne af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Det 

schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om vilkårene for 

disse to staters deltagelse i det europæiske agentur for forvaltning af det 

operative samarbejde ved EU-medlemsstatenes ydre grænser * 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 11) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 736 (senest behandlet i 

EUU 11/4-08 – punktet ikke nævnt) 

(03) side 316 FO (Forhandlingsoplæg forelagt i EUU 21/11-03)  
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20. Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 

om ensartet udformning af visa for så vidt angår visumnummerering 

– Politisk enighed 

KOM (2008) 0188 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 15) 

21. Status på forhandlingerne med USA om EU-landenes deltagelse i Visa 

Waiver programmet 

– Orientering 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 18) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 726 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 11/4-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 522 (behandlet i EUU 22/2-

08) 

22. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af de 

fælles konsulære instrukser til de diplomatiske og konsulære 

repræsentationer med hensyn til indførelse af biometriske kendetegn, 

herunder bestemmelser om organisering af modtagelsen og behandlingen 

af visumansøgninger * 

– Politisk enighed 

KOM (2006) 0269 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 20) 

Rådsmøde 2732 – bilag 8 (fortroligt) (skriftlig forelæggelse af 

rådsmøde RIA 1-2/6-06 ifm. EUU-møde 24/5-06) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 112 (senest behandlet i EUU 

30/11-07 – punktet udgik) 

EUU alm. del (071) – bilag 51, side 159 (behandlet i EUU 2/11-

07) 

23. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/109/EC for at 

udvide dets anvendelsesområde til at omfatte personer under 

international beskyttelse * 

– Politisk enighed 

KOM (2007) 0298 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 26) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 733 (senest behandlet i 

EUU 11/4-08) 

24. Rådskonklusioner om udviklingen af database med oplysninger om ægte 

og falske dokumenter (FADO) 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 30) 
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25. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder 

og procedurer for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt 

ophold (udsendelsesdirektivforslaget) * 

– Orientering 

KOM (2005) 0391 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 32) 

Rådsmøde 2873 – bilag 5 (tillæg til samlenotat) 

KOM (2005) 0391 – bilag 1 (grundnotat af 21/3-06) 

KOM (2005) 0391 – bilag 2 (høringssvar vedr. tilbagesendelse af 

tredjelandsstatsborgere) 

KOM (2005) 0391 – svar på spørgsmål 1 (om nødvendighed af 

ændring af dansk lovgivning) 

KOM (2005) 0391 – svar på spørgsmål 2 (om konsekvensen af 

eventuel ændring af det retlige forbehold) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 237, side 734 (seneste behandling i 

EUU 11/4-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 517 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 22/2-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 100 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 30/11-07)  

26. Rådskonklusioner om styrkelse af EU’s samlede migrationsstrategi 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 41) 

27. Rådskonklusioner om genbosætning af flygtninge fra Irak 

– Drøftelse 

Rådsmøde 2873 – bilag 2 (samlenotat side 44) 

Rådsmøde 2873 – bilag 5 (tillæg til samlenotat) 

FO 28. Rådets afgørelse om undertegnelse af en aftale mellem Den Europæiske 

Union og Australien om behandling og overførsel af passageroplysninger 

(PNR-oplysninger) til de australske toldmyndigheder 

– Generel indstilling 

Rådsmøde 2873 – bilag 4 (tillæg til samlenotat) 

29. Eventuelt 
 
 
 
Punkterne 1-13 og 15-16 og 28 henhører under Justitsministeriets ressort. Punkt 14 henhører 
under Forsvarsministeriets ressort. Punkterne 17-27 henhører under Integrationsministeriets 
ressort.  
 
* Forslaget er fremsat helt eller delvist med hjemmel i TEF, afsnit IV. Protokollen om Danmarks 
stilling, der er knyttet til Amsterdamtraktaten, finder derfor anvendelse. 
 
  

30. Siden sidst 

Ingen punkter 
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Rådsmøde nr. 2875 (transport, telekommunikation og energi – energi-

delen) den 6. juni 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

1. 3. liberaliseringspakke for el- og gasmarkederne 

a) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 

direktiv 2003/54 EF om fælles regler for det indre marked for 

elektricitet 

– Generel indstilling 

KOM (2007) 0528 

Rådsmøde 2875 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2007) 0528 – bilag 1 (grundnotat af 23/11-07) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 487 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 22/2-08) 

b) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 

direktiv 2003/55 EF om fælles regler for det indre marked for naturgas 

– Generel indstilling 

KOM (2007) 0529 

Rådsmøde 2875 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

KOM (2007) 0529 – bilag 1 (grundnotat af 23/11-07) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 487 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 22/2-08) 

c) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af 

et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder 

– Generel indstilling 

KOM (2007) 0530 

Rådsmøde 2875 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

KOM (2007) 0530 – bilag 1 (grundnotat af 23/11-07) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 487 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 22/2-08) 
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d) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 1228/2003 om betingelser for netadgang i 

forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling 

– Generel indstilling 

KOM (2007) 0531  

Rådsmøde 2875 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

KOM (2007) 0531 – bilag 1 (grundnotat af 23/11-07) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 487 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 22/2-08) 

e) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 1775/2005 om betingelserne for adgang til 

naturgastransmissionsnet 

– Generel indstilling 

KOM (2007) 0532 

Rådsmøde 2875 – bilag 1 (samlenotat side 38) 

KOM (2007) 0532 – bilag 1 (grundnotat af 23/11-07) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 487 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 22/2-08) 

Udg. 2. Forslag til Rådets og Europa-Parlamentets direktiv om fremme af brugen 

af energi fra vedvarende kilder 

– Fremskridtsrapport / politisk drøftelse 

KOM (2008) 0019 

Rådsmøde 2875 – bilag 1 (samlenotat side 45) 

KOM (2008) 0019 – svar på spørgsmål 1-8  

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 
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3. Klima- og energipakken 

a) Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgas–

emissioner i Fællesskabet (Revideret kvotehandelsdirektiv), 

– Fremskridtsrapport / Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0016 

Rådsmøde 2875 – bilag 2 (samlenotat side 32) 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 

b) Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

om medlemsstaternes indsats for at reducere deres 

drivhusgasudledninger for at opfylde Fællesskabets forpligtelser til 

reduktion af drivhusgasudledninger op til 2020 (Afgørelse om 

byrdefordeling uden for ETS ),  

Fremskridtsrapport / Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0017 

Rådsmøde 2875 – bilag 2 (samlenotat side 19) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 86 (om 

konsekvenserne for Danmark af reduktionsmålet) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 87 (om størrelsen af 

Danmarks manko 2008-12) 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 

c) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk 

lagring af kuldioxid og ændring af Rådets direktiver 85/337/EØF, 

96/61/EF, Direktiverne 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 

2006/12/EF og forordning (EF) Nr. 1013/2006 (CCS-direktivet) 

– Fremskridtsrapport / Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0018  

Rådsmøde 2875 – bilag 2 (samlenotat side 48) 

KOM (2008) 0018 – svar på spørgsmål 1 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 
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d) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af 

anvendelsen af vedvarende energikilder (VE-direktivet) 

– Fremskridtsrapport / Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0019 

Rådsmøde 2875 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2008) 0019 – svar på spørgsmål 1-8 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 

4. Internationale energirelationer 

a) EU – OPEC 

b)  Energieffektivitet 

c)  Energifællesskabet 

d)  Andre initiativer 

– Orientering ved formandskabet/Kommissionen 

Rådsmøde 2875 – bilag 1 (samlenotat side 64) 

5. Eventuelt 
 
 
Alle punkter henhører under Klima- og Energiministeriets ressort.  
  
 

6. Siden sidst 
 Ingen punkter 
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Rådsmøde nr. 2874 (miljø) den 5. juni 2008 

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave 

1. Klima- og energipakken  

a) Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner 

i Fællesskabet (Revideret kvotehandelsdirektiv) 

– Fremskridtsrapport /Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0016 

Rådsmøde 2874 – bilag 1 (samlenotat side 33) 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 

b) Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 

om medlemsstaternes indsats for at reducere deres 

drivhusgasudledninger for at opfylde Fællesskabets forpligtelser til 

reduktion af drivhusgasudledninger op til 2020 (Afgørelse om 

byrdefordeling uden for ETS ) 

– Fremskridtsrapport /Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0017 

Rådsmøde 2874 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 86 (om 

konsekvenserne for Danmark af reduktionsmålet) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 87 (om størrelsen af 

Danmarks manko 2008-12) 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 

c) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om geologisk 

lagring af kuldioxid og ændring af Rådets direktiver 85/337/EØF, 

96/61/EF, Direktiverne 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 

2006/12/EF og forordning (EF) Nr. 1013/2006 (CCS-direktivet) 

– Fremskridtsrapport /Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0018  

Rådsmøde 2874 – bilag 1 (samlenotat side 49) 

KOM (2008) 0018 – svar på spørgsmål 1 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 



 

 

 

 

 923 

 

d) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af 

anvendelsen af vedvarende energikilder (VE-direktivet) 

– Fremskridtsrapport /Politisk drøftelse 

KOM (2008) 0019 

Rådsmøde 2874 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2008) 0019 – svar på spørgsmål 1-8 

EU-note (072) – E 18 (notat af 25/1-08 om Kommissionens 

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (seneste behandling i 

EUU 22/2-08) 

 2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af 

præstationsnormer for nye personbilers emissioner inden for 

Fællesskabets integrerede tilgang til at nedbringe CO2-emissionerne fra 

personbiler og lette erhvervskøretøjer 

– Fremskridtsrapport /Politisk drøftelse 

KOM (2007) 0856 

Rådsmøde 2874 – bilag 1 (samlenotat side 59) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 179, side 564 (seneste behandling i 

EUU 29/2-08) 

3. GMO’er – videre perspektiver 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 2874 – bilag 2 (tillæg til samlenotat) 

 

4. Eventuelt 

 
 
Punkt 1 og 2 henhører under Klima- og Energiministeren. Punkt 3 henhører under 
Miljøministeriets ressort.  
 

5.  Siden sidst 

Ingen punkter 


