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Europaudvalget 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 

29. juni 2010 

Beslutningsreferat fra møde i Europaudvalget fredag den 18. juni 2010 

vedrørende Rådsmøde 3025 - Landbrug og fiskeri – Rådsmøde nr. 3025 

(landbrug og fiskeri) den 29. juni 2010 

 

På mødet forelagde regeringen Europaudvalget seks forhandlingsoplæg ved-

rørende de sager på Europaudvalgets dagsorden, der er nævnt nedenfor. Det 

er anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsoplæggene. 

 

Pkt. 1 Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produk-

ter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

MON88017xMON810 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer  

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0277 

 

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplæg-

get. 

 

 

Pkt. 2 Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produk-

ter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

1507x59122 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer  

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0276 

 

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplæg-

get. 
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Pkt. 3 Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produk-

ter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

1507x59122xNK603 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer  

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0275 

 

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplæg-

get. 

 

 

Pkt. 4 Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produk-

ter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

MON89034xNK603 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0299 

 

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplæg-

get. 

 

 

Pkt. 5 Forslag til Rådets beslutning om tilladelse til markedsføring af produk-

ter, der indeholder, består af eller er fremstillet af genetisk modificeret majs 

Bt11xGA21 under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0294 

 

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplæg-

get. 

 

Pkt. 6 Forslag til Rådets beslutning om forlængelse af eksisterende tilladelse 

til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af 

genetisk modificeret majs Bt11 under Europa-Parlamentets og Rådets forord-

ning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

– Vedtagelse 

KOM (2010) 0298       

 

Dansk Folkeparti og Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplæg-

get. 


