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Europaudvalget 

REFERAT 
AF 38. EUROPAUDVALGSMØDE 

Mødedato: Onsdag den 15. juni 2016 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden                                                                                                     Den 14. juni 2016 

1. EU's tiltrædelse af WHO's tobaksprotokol 

 Vedtagelse 

Forelæggelse ved skatteministeren 
KOM (2015) 0193 bilag 2 (samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

a) Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions 

vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer 

til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så 

vidt angår de af protokollens bestemmelser, som ikke henhører under 

tredje del, afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde 

KOM (2015) 0194 

b) Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions 

vegne af protokollen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer 

til WHO-rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning, for så 

vidt angår de af protokollens bestemmelser, som henhører under 

tredje del, afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde 
KOM (2015) 0193 

Europaudvalget 2015-16
EUU Alm.del  Bilag 842
Offentligt
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L 2. Samråd med finansministeren om regeringens holdning til 

Kommissionens udkast til landespecifikke anbefalinger for Danmark og 

Kommissionens prioriteter for den økonomiske politik i medlemslandene 

generelt, jf. KOM (2016) 0325 – samrådsspørgsmål A (enslydende 

spørgsmål er også stillet på FIU alm. del - samrådsspørgsmål Æ) (holdes 

fælles med FIU) 

KOM (2016) 0325 

KOM (2016) 0325 – samrådsspørgsmål A 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 79 og 91) 

KOM (2016) 0095 – bilag 3 (Danmarks konvergensprogram 

2016) 

KOM (2016) 0095 – bilag 4 (Danmarks nationale 

reformprogram 2016) 

KOM (2016) 0321 – bilag 1 (Meddelelse fra Kommissionen: 

Det europæiske semester 2016, landespecifikke 

henstillinger) 

KOM (2016) 0325 – bilag 1 (Rådets henstilling om Danmarks 

nationale reformprogram og udtalelse om Danmarks 

konvergensprogram for 2016) 

FO 3. Rådsmøde nr. 3475 (økonomi og finans) den 17. juni 2016 

Forelæggelse ved finansministeren 

L 4. Rådsmøde nr. 3477 (udenrigsanliggender) den 20. juni 2016 

Pkt. 1 er lukket. 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

5. Rådsmøde nr. 3478 (almindelige anliggender) den 24. juni 2016 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

L 6. Schengenteknikaliteten og mandater i Europaudvalget (EU-konsulentens 

note) 

Forelæggelse ved udenrigsministeren 

EU-note (15) – E 45 (EU-note af 14/4-16) 

EUU alm. del (15) – bilag 616 (fortroligt) (side 819, senest 

behandlet i EUU 19/4-16) 

7. Rådsmøde nr. 3479 (landbrug og fiskeri) den 27.-28. juni 2016 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 
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8. Rådsmøde nr. 3474 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse) den 16.-17. juni 2016: Rådskonklusioner om 

reformulering af fødevarer 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

 Vedtagelse 

Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren 

Rådsmøde 3474 – bilag 3 (samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

FO 9. Rådsmøde nr 3476 (miljø) den 20. juni 2016 

Miljø- og fødevareministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4.  

nergi-, forsynings- og klimaministeren forelægger dagsordenspunkterne 5-

6 

L 10. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 3 – 5 og 7-9 

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. 
 
Anvendte forkortelser: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde nr. 3475 (økonomi og finans) den 17. juni 2016  

1. Direktiv om skatteundgåelse 

 Politisk enighed 

KOM (2016) 0026 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

EUU alm. del (15) – bilag 656 (kopi af SAU alm. del - svar på 

spm. 428 om at redegøre for, hvilke initiativer regeringen har 

igangsat for at styrke kampen mod skatteunddragelse, fra 

skatteministeren) 

EU-note (15) – E 28 (note af 29/1-16 om Kommissionens nye 

skattepakke og aktuelle EU-sager) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 379 (udvalgsmødereferat side 472, 

behandlet i EUU 11/2-16) 

2. Afgift på finansielle transaktioner (FTT) 

 Status 

KOM (2013) 0071 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 12) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3435 – bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 8/12-15) 

3. Styrkelse af bankunionen 

 Rådskonklusioner mv. 

KOM (2015) 0587, KOM (2015) 0586 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

FO 4. Prospektforordning 

 Generel indstilling 

KOM (2015) 0583 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 26) 

EU-note (15) – E 27 (EU-note af 22/1-16 om forslag om revision 

af EU’s prospektdirektiv) 
KOM (2015) 0583 – bilag 2 (faktaark: Nye EU-regler for 

prospekter skal lette byrder for SMV’er) 
EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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Udg. 5. Forordning om pengemarkedsforeninger 

 Generel indstilling 

KOM (2013) 0615 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

6. Implementering af bankunionen 

 Status 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 58) 

EU-note (15) – E 16 (EU-note af 10/12-15 om fælles EU-

indskydergarantiordning for bankkunder) 

KOM (2015) 0586 – bilag 1 (faktaark om fælles europæisk 

indskydergarantiordning) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 487 (udvalgsmødereferat side 628, 

behandlet i EUU 4/3-16) 

7. Bekæmpelse af terrorfinansiering 

 Status 

KOM (2016) 0050 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 61) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 379 (udvalgsmødereferat side 476, 

senest behandlet i EUU 11/2-16) 

Rådsmøde 3435 – bilag 4 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

Økofin 8/12-15) 

EUU alm. del (13) – bilag 118 (hvidvaskningsdirektivet forelagt 

EUU til forhandlingsoplæg 8/11-13, side 189 FO) 

8. Omvendt betalingspligt for moms 

 Præsentation af Kommissionen 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 64) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 337 (udvalgsmødereferat side 436, 

senest behandlet i EUU 14/1-16) 
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Udg. 9. Adfærdskodeks vedr. erhvervsbeskatning 

 Godkendelse 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 70) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3399 – bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 19/6-15, ingen bemærkninger til punktet) 

Udg. 10. Rapport til Det Europæiske Råd om skattepolitiske emner samt rapport 

om skatteemner under Konkurrenceevnepagten 

 Godkendelse 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 74) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

11. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten 

 Udkast til rådsbeslutning 

KOM (2016) 0321, KOM (2016) 0297, KOM (2016) 0296, KOM (2016) 

0295 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 79) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 69 (udvalgsmødereferat side 159, 

behandlet i EUU 2/10-15) 

Udg. 12. Revisionsrettens rapport om implementering af proceduren for 

uforholdsmæssigt store underskud 

 Rådskonklusioner 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 86) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

13. Forberedelse af DER: Landeanbefalinger mv. 

 Godkendelse 

KOM (2016) 0321-0348 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 91) 

KOM (2016) 0095 – bilag 3 (Danmarks konvergensprogram 

2016) 

KOM (2016) 0095 – bilag 4 (Danmarks nationale reformprogram 

2016) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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FO 14. Forberedelse af DER: Nationale konkurrenceevneråd 

 Godkendelse 

KOM (2015) 0601 

Rådsmøde 3475 – bilag 2 (revideret samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 177 (udvalgsmødereferat side 111, 

senest behandlet i EUU 6/11-15) 

Rådsmøde 3403 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 14/7-15, ØMU-rapport) 

15. Forberedelse af DER: Fælles euroområde repræsentation i IMF 

 Drøftelse 

KOM (2015) 0602, KOM (2015) 0603 

Rådsmøde 3475 – bilag 1 (samlenotat side 116) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 177 (udvalgsmødereferat side 111, 

senest behandlet i EUU 6/11-15) 

Rådsmøde 3403 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

økofin 14/7-15, ØMU-rapport) 

16. Forberedelse af DER: Øvrige emner 

 Drøftelse 

KOM (2016) 0359 

Rådsmøde 3475 – bilag 3 (revideret samlenotat) 

EU-note (15) – E 52 (EU-note om status for Junckers 

investeringsplan) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret dagsorden) 

17. Eventuelt 

18. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1, 2, 8, 9 og 10 hører under Finansministeriets og 

Skatteministeriets ressort. Dagordenspunkt 3, 4, 5, 6, 7 og 16 hører under 

Finansministeriets og Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 11, 12, 13, 14 og 15 hører under Finansministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3477 (udenrigsanliggender) den 20. juni 2016  

1. Sanktioner mod ISIL og Al Qaeda 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3477 – bilag 1 (fortroligt) (samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

2. Mellemøsten 

 Politisk drøftelse/evt. rådskonklusioner 

Rådsmøde 3477 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 184 (udvalgsmødereferat side 175, 

senest behandlet i EUU 13/11-15) 

3. Mali/Sahel 

 Politisk drøftelse/rådskonklusioner 

Rådsmøde 3477 – bilag 2 (samlenotat side 4) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (12) – bilag 432 (udvalgsmødereferat side 1257, 

senest behandlet i EUU 24/5-13) 

4. FYROM/Makedonien 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3477 – bilag 2 (samlenotat side 7) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

5. Arktis 

 Politisk drøftelse/Rådskonklusioner 

JOIN (2016) 0021 

Rådsmøde 3477 – bilag 2 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (13) – bilag 501 (udvalgsmødereferat side 920, 

senest behandlet i EUU 8/5-14) 

6. Myanmar 

 Rådskonklusioner 

JOIN (2016) 0024 

Rådsmøde 3477 – bilag 2 (samlenotat side 12) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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7. Underskrivelse af EPA-aftale med AVS-lande i det østlige Afrika 

 Rådsbeslutning 

KOM (2016) 0063, KOM (2016) 0064 

Rådsmøde 3477 – bilag 2 (samlenotat side 14) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (12) – bilag 129 (udvalgsmødereferat FO side 367, 

forhandlingsoplæg forelagt 23/11-12) 

EUU alm. del (072) – bilag 140 (udvalgsmødereferat FO side 

358, forhandlingsoplæg forelagt 7/2-08) 

8. EU’s globale strategi 
 Præsentation på et kommende møde 

Rådsmøde 3477 – bilag 2 (samlenotat side 16) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 337 (udvalgsmødereferat side 448, 

senest behandlet i EUU 14/1-16) 

9. Georgien 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3477 – bilag 3 (supplerende samlenotat) 

10. Eventuelt 

11. Siden sidst: 

Åbning af frihandelsforhandlinger med Indonesien 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 



 

 

 

 1150 
 

Rådsmøde nr. 3478 (almindelige anliggender) den 24. juni 2016  

1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2016 (udkast til 

konklusioner) 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3478 - alm. anl. (2016-17) – bilag 2 (supplerende 

samlenotat) 

Det Europæiske Råd 28-29/6-16 (2016-17) – bilag 2 (udkast til 

retningslinjer for konklusioner) 

Det Europæiske Råd 28-29/6-16 (2016-17) – bilag 1 

(Rådssekretariatets udkast til kommenteret dagsorden for møde i 

Det Europæiske Råd 28.-29. juni 2016) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret dagsorden) 

2. Det Europæiske Semester 2016 

 Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0325 

Rådsmøde 3478 - alm. anl. (2016-17) – bilag 1 (samlenotat side 

3) 

KOM (2016) 0325 (2016-17) – samrådsspørgsmål A 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

3. Lovgivningsmæssig programmering forud for Kommissionens 

præsentation af hensigtserklæringen 

 Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0216 

Rådsmøde 3478 - alm. anl. (2016-17) – bilag 1 (samlenotat side 

5) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

4. Transparens og åbenhed 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2015) 0216 

Rådsmøde 3478 - alm. anl. (2016-17) – bilag 1 (samlenotat side 

7) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 
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Udg. 5. Bedre regulering/konsekvensanalyser i Rådet 

 Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0216 

Rådsmøde 3478 - alm. anl. (2016-17) – bilag 1 (samlenotat side 

9) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

6. Eventuelt 

7. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3479 (landbrug og fiskeri) den 27.-28. juni 2016 

1. Markedssituationen for landbrugsvarer 

 Orientering fra Kommissionen 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 3) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 697 (udvalgsmødereferat side 893, 

senest behandlet i EUU 13/5-16) 

2. Forenkling af den fælles landbrugspolitik 

 Præsentation og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 697 (udvalgsmødereferat side 897, 

senest behandlet i EUU 13/5-16)  

3. Fødevareforsyningskæden – task force for landbrugsmarkederne 

 Orientering fra Kommissionen og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 14) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

4. Bæredygtig forvaltning af de eksterne flåder og om ophævelse af Rådets 

forordning (EF) nr. 1006/2008 

 Generel indstilling 

KOM (2015) 0636 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 18) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 697 (udvalgsmødereferat side 898, 

senest behandlet i EUU 13/5-16)  

5. Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet 

vedrørende høring om fiskerimulighederne for 2017 under den fælles 

fiskeripolitik 

 Præsentation og udveksling af synspunkter 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 21) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3397 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

landbrug og fiskeri 16/6-16) 
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6. Implementeringsplan for at fremme tilgængeligheden af lavrisiko 

plantebeskyttelsesmidler samt accelerere implementeringen af integreret 

plantebeskyttelse (IPM) i EU’s medlemsstater 
 Præsentation 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 25) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3479 – bilag 2 (notat om høringssvar vedr. rådsmøde 

landbrug og fiskeri 26-27/6-16 - pkt. 6) 

7. Rådskonklusioner om bekæmpelse af fødevaretab og madspild 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden)  

8. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om økologisk 

produktion og mærkning af økologiske produkter 

 Status fra formandskabet 

KOM (2014) 0180 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 31) 

EU-note (13) – E 20 (EU-note af 2/4-14 om forslag til nye regler 

for økologisk produktion) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3397 - landbrug og fiskeri (2015-16) – bilag 2 (skriftlig 

forelæggelse af rådsmøde landbrug og fiskeri 16/6-16) 

EUU alm. del (142) – bilag 27 (udvalgsmødereferat side 882 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 8/5-15) 

Udg. 9. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af 

forordning (EF) nr. 1829/2003 for så vidt angår medlemsstaternes 

mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse af genetisk 

modificerede fødevarer og foderstoffer på deres område 

 Udveksling af synspunkter 

KOM (2015) 0177 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 47) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

Rådsmøde 3402 – bilag 2 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde 

landbrug og fiskeri 13/7-15) 
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10. Rådskonklusioner om evalueringer relateret til EU’s handlingsplan om god 
regeringsførelse, samfundsforvaltning og handel på skovbrugsområdet 

(FLEGT-handlingsplanen) og dertil knyttede forordninger 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3479 – bilag 1 (samlenotat side 54) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 490 (udvalgsmødereferat side 688, 

Revisionsrettens særberetning senest behandlet i EUU 11/3-16) 

11. Eventuelt 

12. Siden sidst 

 

 

 

Alle punkter hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort 
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Rådsmøde nr. 3476 (miljø) den 20. juni 2016  

1. Direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende 

stoffer 

 Status 

KOM (2013) 0920 

Rådsmøde 3476 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 294 (udvalgsmødereferat side 353, 

senest behandlet i EUU 11/12-15) 

EUU alm. del (15) – bilag 281 (udvalgsmødereferat side 291 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 27/11-15) 

2. Handlingsplan for cirkulær økonomi 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2015) 0614 

Rådsmøde 3476 – bilag 1 (samlenotat side 22) 

KOM (2015) 0614 – bilag 6 (kopi af MOF alm. del - svar på spm. 

424 om en redegørelse for sammenhængen mellem bioøkonomi 

og en ændring af gødningsdirektivet) 

KOM (2015) 0614 – bilag 5 (kopi af MOF alm. del - svar på spm. 

344 om kommentar til henvendelse af 7/1-16 fra Dansk 

Affaldsforening) 

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 

økonomiplan 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 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 461 (udvalgsmødereferat side 579, 

senest behandlet i EUU 26/2-16) 
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3. Ulovlig handel med vilde dyr og planter 

 Vedtagelse af rådskonklusioner 

KOM (2016) 0087 

Rådsmøde 3476 – bilag 1 (samlenotat side 37) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

FO 4. Forordning om kviksølv (Minamatakonventionen) 

 Tidlig forelæggelse 

KOM (2016) 0039 

Rådsmøde 3476 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

5. Forslag til ændring af direktiv om en ordning for handel med kvoter for 

drivhusgasemissioner, ”kvotehandelsdirektivet” 
 Politisk drøftelse 

KOM (2015) 0337 

Rådsmøde 3476 – bilag 2 (samlenotat side 2) 

KOM (2015) 0337 - svar på spm. 1 om udviklingen i CO2-

kvoteprisen i perioden 2005-2015, fra energi-, -forsynings-, og 

klimaministeren 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

EUU alm. del (15) – bilag 94 (udvalgsmødereferat side 54, 

senest behandlet i EUU 9/10-15) 

6. Erklæring om ratifikation af Parisaftalen 

 Vedtagelse af erklæring 

KOM (2016) 0062, KOM (2016) 0110 

Rådsmøde 3476 – bilag 3 (samlenotat) 

EUU alm. del (15) – bilag 707 (internt) (kommenteret 

dagsorden) 

7. Eventuelt 

8. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-4 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort 

Dagsordenspunkterne 5-6 hører under Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriets ressort 
 
 


