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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 13. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Fredag den 28. november 2008 

Tidspunkt: Kl. 10.00  

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 13. januar 2009 

1. Rådsmøde nr. 2913 (transport, telekommunikation og energi – 

søtransportdelen) den 8. – 9. december 2008  

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren 

FO 2. Rådsmøde nr. 2916 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerpolitik - søtransportdelen) den 16. – 17. december 2008 

Forelæggelse ved økonomi- og erhvervsministeren 

FO 3. Rådsmøde nr. 2910 (konkurrenceevne) den 1.-2. december 2008 

Punkterne 1-9 og 17 forelægges af økonomi- og erhvervsministeren  

Punkterne 10-16 forelægges af videnskabsministeren 

FO 4. Rådsmøde nr. 2911 (økonomi og finans) den 2. december 2008 

Forelæggelse ved finansministeren 

L Pkt. 7 er lukket 

FO 5. Rådsmøde nr. 2912 (miljø) den 4.-5. december 2008 

Forelæggelse ved miljøministeren 

FO 6. Klima- og energidelen af rådsmøde nr. 2912 (miljø) den 4.-5. december 

2008 

Forelæggelse ved klima- og energiministeren 

L  Pkt. 1 er lukket 

FO 7. Klima- og energidelen af rådsmøde nr. 2913 (transport, 

telekommunikation og energi) den 8. december 2008 

Forelæggelse ved klima- og energiministeren 

L  Pkt. 1 er lukket 

Europaudvalget 
EUU alm. del - Bilag 138 
Offentligt            
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L 8. Udvalgets videre behandling af følgende høringsdokumenter fra 

Kommissionen: 

a) Kommissionens grønbog om ophavsret i vidensøkonomien 

KOM (2008) 0466 

KOM (2008) 0466 – bilag 3 (udtalelse fra KUU og UVT af 21/11-08) 

b) Kommissionens grønbog om migration og mobilitet 

KOM (2008) 0423 

KOM (2008) 0423 – bilag 3 (udtalelse fra UDU, UUI og UVT af 

27/11-08) 

L 9. Eventuelt 

 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 til 7 nævnte 

møder  

 

 
Andre arrangementer for Europaudvalgets medlemmer i uge 49: 
Fredag 5/12 kl. 9.30-11.00: Møde med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet 
Fredag 5/12 kl. 11.00: 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 (transport, telekommunikation og energi - søtransportdelen) 

den 8.-9. december 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

1.  LRIT 

Udkast til rådsresolution om det europæiske datacenter for modtagelse af 

data til identifikation og sporing af skibe (EU LRIT Datacenter) 

– Vedtagelse 

Rådsmøde 2913 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (07) – bilag 7, side 1755 (senest behandlet i EUU 

21/9-07) 

Alm. del (06) – bilag 380, side 1356 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 1/6-07) 

 

 

 

Ovennævnte punkt vedrører Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Det gør de øvrige punkter 

på den pågældende rådsmødedagsorden ikke.  
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Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik - 

søtransportdelen) den 16.-17. december 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

FO 1.  Forslag til Rådets direktiv om iværksættelse af den aftale, der er indgået 

mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og 

European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om 

søfarendes arbejdsforhold af 2006, og om ændring af direktiv 1999/63/EF 

– Politisk enighed 

KOM (2008) 0422 

Rådsmøde 2916 – bilag 2 (revideret samlenotat side 2) 

KOM (2008) 0422 – bilag 1 (grundnotat af 28/10-08) 

 

 

Punktet henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. De øvrige punkter på det på 

den pågældende rådsmødedagsorden vedrører ikke Økonomi- og erhvervsministeriets ressort. 
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Rådsmøde (Konkurrenceevne) den 1.-2. december 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

Indre marked og industri: 

1. Svar på den økonomiske krise: Kommissionens meddelelse vedrørende 

Lissabon-strategien: En europæisk plan for at relancere vækst og 

beskæftigelse 

– Udveksling af synspunkter 

KOM (2008) 0800  

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 2) 

KOM (2008) 0706 – bilag 1 (Kommissionens meddelelse 

”Overvindelse af den finansielle krise”) 

2. Forslag til Rådets forordning om statutten for det europæiske private 

selskab 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2008) 0396 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 4) 

KOM (2008) 0396 – bilag 2 (grundnotat af 19/9-08) 

KOM (2008) 0396 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 24/10-08) 

KOM (2008) 0396 – bilag 4 (økonomi- og erhvervsministerens 

talepapir vedr. teknisk gennemgang af forordningen) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1296 (referat af samråd 

med økonomi- og erhvervsministeren 19/9-08) 

 

Small business act: 

KOM (2008) 0394 – bilag 2 (grundnotat af 18/7-08) 

3. Europa Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om 

beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder 

– Fremskridtsrapport  

KOM (2008) 0464 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 11) 

KOM (2008) 0464 – bilag 2 (grundnotat af 26/8-08) 

KOM (2008) 0464 – bilag 3 (supplerende grundnotat af 23/10-08) 
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4. Oprettelse af et fælles europæisk EF-patent og etablering af en fælles 

europæisk patentdomstol, jf. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet og Rådet vedrørende forbedring af det europæiske 

patentsystem 

– Fremskridtsrapport 

KOM(2007) 0165 (”Patentmeddelelsen”) 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 21) 

KOM (2007) 0165 – bilag 1 (grundnotat af 31/5-07) 

Rådsmøde 2836 – svar på spørgsmål 1 (om en europæisk 

patentdomstol) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 305, side 867 (seneste behandling i 

EUU 23/5-08) 

Behandlet i Statsministeriet pga. valg – se rådsmøde 2832 – 

bilag 4) 

5. Formandskabets rapport om spil 

– Fremskridtsrapport 

– Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 29) 

6. Kommissionens initiativ til en fælles europæisk politik for små og 

mellemstore virksomheder (SMV) 

– Rådskonklusioner  

KOM (2008) 0394 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 32) 

KOM (2008) 0394 – bilag 2 (grundnotat af 18/7-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 234 (regeringens høringssvar) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1318 (seneste behandling i 

EUU 19/9-08) 

 

7. Meddelelse fra Kommissionen om opbygning af klynger i verdensklasse i 

EU: Gennemførelse af den bredt funderede innovationsstrategi 

– Rådskonklusioner 

KOM (2008) 0652 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 37) 
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FO 8. Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets 

direktiv 77/91/EØF, 78/855/EØF og 82/891/EØF samt direktiv 2005/56/EF 

for så vidt angår rapporterings- og dokumentationskrav i forbindelse med 

fusioner og spaltninger 

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den 

1.-2. december 2008, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse. 

KOM (2008) 0576 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 41) 

KOM (2008) 0576 – bilag 1 (grundnotat af 12/11-08) 

FO 9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 

afgrødestatistikker 

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (konkurrenceevne) den 

1.-2. december 2008, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt 

rådsmøde med henblik på vedtagelse. 

KOM(2008) 0210 

Rådsmøde 2910 – bilag 4 (samlenotat side 51) 

KOM (2008) 0210 – bilag 2 (grundnotat af 30/7-08) 

Forskningdelen: 

10. Ljubliana-processen – vedtagelse af ”Vision 2020” for det europæiske 

forskningsrum 

– Udveksling af synspunkter 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2910 – bilag 5 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 305, side 873 (seneste behandling i 

EUU 23/5-08) 

11. Fælles programlægning, samarbejde om de fælles udfordringer giver 

større effekt  

– Vedtagelse af rådskonklusioner  

KOM (2008) 0468 

Rådsmøde 2910 – bilag 5 (samlenotat side 6) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1325 (seneste behandling i 

EUU 19/9-08) 
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12. En strategisk ramme for Europas internationale samarbejde om videnskab 

og teknologi  

– Præsentation ved Kommissionen 

– Orienterende debat 

KOM (2008) 0588 

Rådsmøde 2910 – bilag 5 (samlenotat side 12) 

FO 13. Forslag til Rådets forordning (EF) om EF-rammebestemmelser for en 

europæisk forskningsinfrastruktur 

– Generel indstilling  

KOM (2008) 0467 

Rådsmøde 2910 – bilag 5 (samlenotat side 17) 

KOM (2008) 0467 – bilag 1 (grundnotat af 22/8-08) 

14. Maritim forskningsstrategi:  

– Vedtagelse af rådskonklusioner  

KOM (2008) 0534 endelig 

Rådsmøde 2910 – bilag 5 (samlenotat side 22) 

15. Europæisk partnerskab for mobilitet – lancering af proces 

– Status for arbejdet 

– Information ved Kommissionen og formandskabet 

Rådsmøde 2910 – bilag 5 (samlenotat side 26) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 463, side 1324 (seneste behandling i 

EUU 19/9-08) 

16. Meddelelse om GMES 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2008) 0748 

Rådsmøde 2910 – bilag 5 (samlenotat side 29) 

17. Eventuelt 

 

Punkterne 1-2, 4, 6-9, 17 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort, punkt 3 hører 

under Kulturministeriets ressort og punkt 5 hører under Skatteministeriets ressort. Punkterne 10-

16 henhører under Videnskabsministeriets ressort 
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18.  Siden sidst 

Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort:  

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

Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF for så vidt angår visse 

oplysningskrav til mellemstore selskaber og kravet om udarbejdelse af 

konsoliderede regnskaber  

KOM (2008) 0195 

KOM (2008) 0195 – bilag 1 (grundnotat af 6/6-08) 

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

Rådets direktiv 68/151/EØF og 89/666/EØF for så vidt angår krav til 

visse typer selskaber i Fællesskabet om offentliggørelse og 

oversættelse  

KOM (2008) 0194 

KOM (2008) 0194 – bilag 1 (grundnotat af 6/6-08) 
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Rådsmøde (økonomi- og finans) den 2. december 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Forberedelse af DER den 11.-12. december 2008  

FO a) Europæisk strategi vedr. økonomisk aktivitet 

– Rådskonklusioner/bidrag til DER 

KOM (2008) 0800 

(Sagen forelægges Europaudvalget til forhandlingsoplæg for så 

vidt angår den del, der vedrører indvirkning på EU-budgettet, jf. 

supplerende samlenotat) 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

Supplerende samlenotat følger 

b) Oliepriser 

– Rapport til Rådet 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 7) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 37, side 1454 (seneste behandling i 

EUU 3/10-08) 

c) International finansiel arkitektur og reaktion på den finansielle krise 

– Rådskonklusioner/bidrag til DER 

Rådsmøde 2911 – bilag 2 (samlenotat) 

2. Finansielle tjenesteydelser 

FO a) Kapitalkravsdirektivet 

– Generel orientering 

KOM (2008) 0602 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

KOM (2008) 0602 – bilag 2 (grundnotat af 19/11-08) 

b) Solvens II 

– Generel orientering 

KOM (2007) 0361, KOM (2008) 0119 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

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 (08) – bilag 37, side 1459 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt EUU 3/10-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 941 (behandlet i EUU 30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 32 (behandlet i EUU 30/11-07) 
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FO c) Direktivet om investeringsinstitutter (UCITS) 

– Generel orientering 

KOM (2008) 0458 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

KOM (2008) 0458 – bilag 2 (grundnotat af 4/9-08) 

KOM (2008) 0458 – bilag 3 (grundnotat af 28/10-08) 

FO    d) Direktivet om indskydergarantiordninger   

– Generel orientering 

KOM (2008) 0661 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 36) 

KOM (2008) 0661 – bilag 2 (grundnotat af 19/11-08) 

KOM (2008) 0661 – bilag 3 (henvendelse af 25/11-08 fra 

Forbrugerrådet) 

3. Skat 

a) Nedsat moms 

– Generel orientering 

KOM (2008) 0428 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

KOM (2008) 0428 – bilag 1 (grundnotat af 3/10-08) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 37, side 1465 (seneste behandling i 

EUU 3/10-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 49, side 36 (behandlet i EUU 30/11-

07) 

b) Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2007) 0746, KOM (2008) 0747 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 45) 

KOM (2007) 0747 – bilag 1 (grundnotat af 28/2-08) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 943 FO (seneste 

behandling i EUU 30/5-08) 
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c) Rentebeskatningsdirektivet 

– Rådskonklusioner/Orienterende debat 

KOM (2008) 0552 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 51) 

 

Kommissionens fremskridtsrapport: 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 289, side 799 (seneste behandling i 

EUU 9/5-08) 

d) Adfærdskodeks for erhvervsbeskatning 

– Rådskonklusioner/Fremskridtsrapport 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 53) 

e) (Evt.) Koordination af systemer for direkte beskatning - exitbeskatning  

– Rådsbeslutning 

KOM (2006) 0825 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 56) 

4. Revisionsrettens årsberetning for 2007 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 59) 

EUU alm. del – bilag 72 (Revisionsrettens årsberetning for 2007) 

5. Makrofinansiel assistance til Georgien 

Rådsmøde 2911 – bilag 1 (samlenotat side 67) 

Udvalgsmødereferat: 

Side 594 (behandlet i EUU 15/12-05) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

L Økonomisk støtte til EU-lande i lyset af den finansielle krise 

 

 

Dagsordenspunkt 1, 4 og 5 og 7 henhører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 

henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 henhører under 

Skatteministeriets ressort.  
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Rådsmøde (miljø) den 4.-5. december 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

1. Emissioner fra industrien (IPPC)  

– Orienterende debat 

KOM (2007) 0844 

Rådsmøde 2912 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

Rådsmøde 2912 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

KOM (2007) 0844 – bilag 1 (grundnotat af 7/10-08) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 44, side 52 (seneste behandling i EUU 

10/10-08) (ingen omtale da punktet var udgået) 

2. GMO’er  

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

Rådsmøde 2912 – bilag 1 (samlenotat side 24) 

Rådsmøde 2912 – bilag 3 (tillæg til samlenotat) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 44, side 55 (seneste behandling i EUU 

10/10-08) 

3. Handlingsplan for bæredygtigt forbrug og produktion  

– Politisk drøftelse og vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2008) 0397 

Rådsmøde 2912 – bilag 1 (samlenotat side 28) 

KOM (2008) 0397 – bilag 1 (grundnotat af 1/9-08) 

EUU alm. del (072) – svar på spørgsmål 169 (om EU-

miljømærket blomsten skal omfatte fødevarer) 

Udvalgsmødereferater: 

EUU alm. del (08) – bilag 44, side 52 (seneste behandling i EUU 

10/10-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 463 (seneste behandling i EUU 19/9-08) 

4. Global indsats mod kviksølvforurening – Forberedelse af det 25. møde i 

styrelsesrådet under FN’s Miljøprogram (UNEP) 

– Vedtagelse af rådskonklusiner 

Rådsmøde 2912 – bilag 1 (samlenotat side 44) 

FO 5. Forordning om stoffer der nedbryder ozonlaget  

– Tidlig forelæggelse 

KOM (2008) 0505 

Rådsmøde 2912 – bilag 1 (samlenotat side 47) 

KOM (2008) 0505 – bilag 1 (grundnotat af 22/10-08) 

6. Eventuelt 



 

 

 

  

 

395 

 

Alle dagsordenspunkterne henhører under Miljøministeriets ressort 

7. Siden sidst 

Ingen punkter 
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Klima- og energidelen af rådsmødet (miljø) den 4.-5. december 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

FO/L 1.  Klima- og energipakken 

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

anvendelsen af vedvarende energikilder (VE-direktivet) 

KOM (2008) 0019 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

KOM (2008) 0019 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

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

KOM  (2008) 0019 – svar på spørgsmål 9 

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

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 

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

direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgas–

emissioner i Fællesskabet (Revideret kvotehandelsdirektiv) 

KOM (2008) 0016  

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

Rådsmøde 2895 – bilag 7 (svar til MPU vedr. kvoter) 

KOM (2008) 0016 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

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

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 
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c)  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) 

KOM (2008) 0017 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

KOM (2008) 0017 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

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

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) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 

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

lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 

96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 

forordning (EF) nr. 1013/2006 (CCS-direktivet) 

KOM (2008) 0018 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

KOM (2008) 0018 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

KOM (2008) 0018 – svar på spørgsmål 1 

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

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 

– Information fra formandskabet 
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2.  CO2 emissioner fra biler 

– Information fra formandskabet  

KOM (2007) 0856 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 74) 

KOM (2007) 0856 – svar på spørgsmål 1 (om oversigt over 

ændringsforslag fra Europa-Parlamentet af 3/11-08) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 25, side 1432 FO (forhandlingsoplæg 

forelagt 30/9-08) 

3.  Afskovning og skovødelæggelse 

– Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2008) 0645 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 82) 

4.  Eventuelt 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Klima- og Energiministeriets ressort  

 

5.  Siden sidst 

Ingen punkter 
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Klima- og energidelen af rådsmødet (Transport, Telekommunikation og 

Energi) den 8. december 2008 

Dagsorden, 3. udgave 

FO/L 1.  Klima- og energipakken 

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

anvendelsen af vedvarende energikilder (VE-direktivet) 

KOM (2008) 0019 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

KOM (2008) 0019 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

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

KOM (2008) 0019 – svar på spørgsmål 9 

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

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 

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

direktiv om en ordning for handel med kvoter for drivhusgas–

emissioner i Fællesskabet (Revideret kvotehandelsdirektiv) 

KOM (2008) 0016  

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

Rådsmøde 2895 – bilag 7 (svar til MPU vedr. kvoter) 

KOM (2008) 0016 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

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

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 
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c)  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) 

KOM (2008) 0017 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

KOM (2008) 0017 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

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

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) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 

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

lagring af kuldioxid og om ændring af Rådets direktiv 85/337/EØF, 

96/61/EF, 2000/60/EF, 2001/80/EF, 2004/35/EF, 2006/12/EF og 

forordning (EF) nr. 1013/2006 (CCS-direktivet) 

KOM (2008) 0018 

Rådsmøde 2912 – bilag 2 (samlenotat side 3) 

KOM (2008) 0018 – bilag 1 (henvendelse af 29/9-08 fra WWF) 

KOM (2008) 0019 – bilag 2 (henvendelse af 23/9-08 fra NOAH) 

KOM (2008) 0018 – svar på spørgsmål 1 

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

klima- og energipolitiske udspil) 

Udvalgsmødereferater: 

(072) side 1416 FO (forhandlingsoplæg forelagt for lukkede døre 

30/9-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 992 (senest behandlet i EUU 

30/5-08) 

EUU alm. del (072) – bilag 164, side 476 (behandlet i EUU 22/2-08) 

– Information fra formandskabet 
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2.  Energieffektivitet, Ecodesign 

a) Status for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF om 

rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af 

energiforbrugende produkter (Ecodesign-direktivet) 

– Information fra formandskabet 

Rådsmøde 2913 – bilag 3 (samlenotat side 2) 

FO b) Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF om 

rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af 

energiforbrugende produkter (Ecodesign-direktivet) 

– Generel indstilling 

Rådsmøde 2913 – bilag 3 (samlenotat side 10) 

KOM (2008) 0399 – bilag 1 (grundnotat af 10/10-08) 

3.  Energisikkerhed, 2. Strategisk Energiredegørelse 

– Præsentation og politisk drøftelse 

Rådsmøde 2913 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (08) – bilag 25, side 1412 (seneste behandling i 

EUU 30/9-08) 

4.  Internationale relationer 

a) EU-Rusland partnerskabsrådet (PPC – Permanent partnership Council) 

b) Ministerkonference i Energifællesskabet 

c) Andet 

– Information fra formandskabet og Kommissionen 

Rådsmøde 2913 – bilag 3 (samlenotat side 10) 

Udvalgsmødereferat: 

EUU alm. del (072) – bilag 315, side 990 (seneste behandling i 

EUU 30/5-08) (ingen omtale) 

5.  Eventuelt 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Klima- og Energiministeriets ressort  

 

6.  Siden sidst 

Ingen punkter 


