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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 19. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 26. februar 2016 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 25. februar 2016 

1. Rådsmøde nr. 3452 (miljø - miljødel) den 4. marts 2016 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

2. Rådsmøde nr. 3451 (konkurrenceevne) den 29. februar 2016 

Forelæggelse ved erhvervs- og vækstministeren 

3. Rådsmøde nr. 3452 (miljø - klimadel) den 4. marts 2016 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

L 4. Drøftelse af evt. brev til kommissær Jonathan Hill vedr. nye regler for 

finansielle institutioner og det danske realkreditsystem 

L 5. Evt. fastlæggelse af tidsplan for B 48 (gennemførelse af initiativerne i 

planen "Dansk velfærd i Europa") (DF m.fl.) 

B 48 (2015-16) – bilag 1 (udkast til tidsplan) 

L 6. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 - 3 nævnte 

møder 
 
 
 
 
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. 
 

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 461
Offentligt
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Anvendte forkortelser: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde nr. 3452 (miljø - miljødelen) den 4. marts 2016 

1. Cirkulær økonomi – ”Lukning af kredsløbet – en EU handlingsplan om 

cirkulær økonomi” 
 Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0614 

Rådsmøde 3452 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2015) 0614 – bilag 4 (kopi af MOF alm. del - svar på spm. 

423 om oversendelse af et notat om Kommissionens tanker 

omkring ”green claims”) 
KOM (2015) 0614 – bilag 3 (kopi af MOF alm. del - bilag 192 

vedr. dokumenter ifm. Dansk Affaldsforenings foretræde i Miljø 

og Fødevareudvalget 21/1-16) 

KOM (2015) 0614 – bilag 1 (kopi af MOF alm. del - bilag 153 

vedr. pressemeddelelse fra Plastindustrien: Ny cirkulær 

økonomi-plan sætter udfordrende mål for genanvendelse af 

plast) 

EU-note (15) – E 17 (EU-note af 10/12-15 om pakken om 

cirkulær økonomi) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

2. Cirkulær økonomi – affaldspakken 

a) Ændring af direktiv 2008/98/EF om affald 

– Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0595 

Rådsmøde 3452 – bilag 2 (samlenotat side 21) 

KOM (2015) 0595 – bilag 7 (kopi af MOF alm. del – svar på spm. 

422 om en oversigt over de dele af direktiverne om cirkulær 

økonomi, der vil foreslås gennemført i komitéprocedure) 

KOM (2015) 0595 – bilag 6 (kopi af MOF alm. del – svar på spm. 

360 om kommentarer til henvendelse af 12/1-16 fra Det 

Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening) 

KOM (2015) 0595 – bilag 5 (udtalelse fra Miljø- og 

Fødevareudvalget om to forslag til direktiver om cirkulær 

økonomi) 

KOM (2015) 0595 – bilag 3 (kopi af MOF alm. del – bilag 203 om 

henvendelse fra Det Økologiske Råd og Danmarks 

Naturfredningsforening) 

KOM (2015) 0595 – bilag 1 (Kopi af ERU alm. del – bilag 93 

"Potential for Denmark as a circular economy) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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b) Ændring af direktiv 1999/31/EF om deponering af affald 

– Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0594 

Rådsmøde 3452 – bilag 2 (samlenotat side 33) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

c) Ændring af direktiv 94/62/EC om emballage og emballageaffald 

– Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0596 

Rådsmøde 3452 – bilag 2 (samlenotat side 38) 

KOM (2015) 0596 – bilag 1 (kopi af MOF alm. del – svar på spm. 

207 om, hvilken bestemmelse i den tyske lovgivning eller i EU-

lovgivningen, der muliggør eksport-salg uden tysk pant) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

d) Ændring af direktiv 2000/53/EC om udrangerede køretøjer, direktiv 

2006/66/EC om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og 

akkumulatorer og direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og 

elektronisk udstyr 

– Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0593 

Rådsmøde 3452 – bilag 2 (samlenotat side 43) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

3. Det europæiske semester / årlig vækstundersøgelse 2016 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2015) 0690 

Rådsmøde 3452 – bilag 2 (samlenotat side 47) 

KOM (2015) 0690 – bilag 1 (notat om det europæiske semester 

og den årlige vækstundersøgelse 2016) 

EU-note (15) – E 14 (EU-note af 4/12-15 fra den økonomiske 

konsulent om den årlige vækstundersøgelse) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 337 (udvalgsmødereferat, side 434, 

behandlet i EUU 14/1-16) 

4. EU-Domstolens sag T-521/14 Sverige vs. Kommissionen 

 Rådserklæring 

Rådsmøde 3452 – bilag 2 (samlenotat side 50) 

EUU alm. del (141) – bilag 271 (notat om intervention i sag T-

521/14, Sverige mod Kommissionen) 
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EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 294 (udvalgsmødereferat, side 355, 

senest behandlet i EUU 11/12-15) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

 

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3451 (konkurrenceevne) den 29. februar 2016 

1. Konkurrenceevnetjek: Økonomisk udvikling og integration af 

konkurrenceevnen på tværs af alle politikområder 

 Præsentation fra Kommissionen - Udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3451 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 281 (udvalgsmødereferat, side 300, 

senest behandlet i EUU 27/11-15) 

2. Cirkulær økonomi 

 Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0614 

Rådsmøde 3451 – bilag 1 (samlenotat side 5) 

KOM (2015) 0614 – bilag 4 (kopi af MOF alm. del - svar på spm. 

423 om oversendelse af et notat om kommissionens tanker 

omkring "green claims") 

KOM (2015) 0614 – bilag 3 (kopi af MOF alm. del - bilag 192 

vedr. dokumenter fra Dansk Affaldsforenings foretræde for Miljø- 

og fødevareudvalget 21/1-16) 

KOM (2015) 0614 – bilag 1 (kopi af MOF alm. del - bilag 153 

vedr, pressemeddelelse fra Plastindustrien) 

EU-note (15) – E 17 (EU-note af 10/12-15 om pakken om 

cirkurlær økonomi) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden)   

3. Stålindustrien: Opfølgning på det ekstraordinære 

konkurrenceevnerådsmøde den 9. november 2015 og højniveaugruppen 

om energiintensive industrier den 15. februar 2016 

 Forelæggelse ved Kommissionen og formandskabet - Udveksling af 

synspunkter 

Rådsmøde 3451 – bilag 1 (samlenotat side 36) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

4. Europæisk semester: Den årlige vækstundersøgelse og implementering 

af landespecifikke anbefalinger 

 Forelæggelse ved formandskabet 

KOM (2015) 0691, KOM (2015) 0690, KOM (2015) 0692 

Rådsmøde 3451 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

KOM (2015) 0690 – bilag 1 (notat om det europæiske semester 

og den årlige vækstundersøgelse 2016) 
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EU-note (15) – E 14 (EU-note af 4/12-15 fra den økonomiske 

konsulent om den årlige vækstundersøgelse) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3435 – bilag 4 (skriftlig forelæggelse af årlig 

vækstundersøgelse og varslingsrapport vedr. rådsmøde økofin 

8/12-15) 

EUU alm. del (141) – bilag 436 (udvalgsmødereferat side 574, 

årlig vækstundersøgelse og varslingsrapport for 2015 senest 

behandlet i EUU 6/2-15) 

5. Rådskonklusioner om det indre marked 

 Politisk drøftelse 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3451 – bilag 1 (samlenotat side 48) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

Dagsordenspunkt 1, 3 og 5 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets 

ressort. Dagsordenspunkt 2 hører under Miljø- og Fødevareministeriets 

ressort og dagsordenspunkt 4 hører under Finansministeriets ressort. 
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Rådsmøde nr. 3452 (miljø - klimadelen) den 4. marts 2016 

1. Opfølgning på COP21 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3452 - miljø – bilag 1 (samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 367 (Kopi af EFK alm. del - bilag 124, 

afrapportering fra COP21 i Paris 29/11-15 og 12/12-15) 

EUU alm. del (15) – bilag 375 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 35 (udvalgsmødereferat, side 50, 

senest behandlet i EUU 11/9-15)  

2. Eventuelt 

3. Siden sidst 

Alle punkter hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet ressort. 

 
 
 
 
 


