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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 25. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 24. februar 2017 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 23. februar 2017 

1. Rådsmøde nr. 3523 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og socialpolitik) den 3. marts 2017 

Dagsordenspunkt 1, 2 og 4 forlægges af beskæftigelsesministeren 

Dagsordenspunkt 3 forelægges af ministeren for ligestilling 

EUU alm. del (16) – bilag 404 (internt) (kommenteret dagsorden) 

2. Rådsmøde nr. 3521 (transport, telekommunikation og energi – 

energidelen) den 27. februar 2017 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 404 (internt) (kommenteret dagsorden) 

FO 3. Rådsmøde nr. 3522 (miljø) den 28. februar 2017 

Dagsordenspunkt 1 forelægges af energi-, forsynings- og klimaministeren 

Dagsordenspunkt 2-4 forelægges af miljø- og fødevareministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 404 (internt) (kommenteret dagsorden) 

L 4. Afrapportering fra udvalgsrejse til Canada den 7.-10. februar 2017 og 

godkendelse af rejserapport 

EUU alm. del (16) – bilag 407 (internt) (udkast til rejserapport)  

L 5. Drøftelse af mulig tidsplan for behandling af beslutningsforslag om CETA 

L 6. Eventuelt 
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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. 
 
Anvendte forkortelser: 
FF =Forventet forhandlingsoplæg 
FO =Forhandlingsoplæg 
FL =Forventet lukket behandling 
L =Lukket behandling 
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Rådsmøde nr. 3523 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og 

forbrugerbeskyttelse – beskæftigelse og socialpolitik) den 3. marts 2017 

1. Forslag til ændring af forordning 883/04 om koordinering af de sociale 

sikringsordninger og forordning 987/2009 om de nærmere regler til 

gennemførelse af forordning 883/04 

 Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0815 

Rådsmøde 3523 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2016) 0815 – bilag 6 (kopi af BEU alm. del - svar på spm. 

301 om, hvordan ministeriet fortolker Kommissionens forslag til 

revideret artikel 61 om særlige bestemmelser for 

sammenlægning af forsikringsperioder) 

KOM (2016) 0815 – bilag 5 (kopi af BEU alm. del - svar på spm. 

224, 225, 227, 228, 229 og 231 om koordinering af sociale 

sikringsordninger) 

KOM (2016) 0815 – bilag 1 (faktaark om koordinering af social 

sikring) 

EU-note (16) – E 18 (EU-note af 2/2-17 om koordinering af 

sociale sikringsordninger) 

2. Det Europæiske Semester 2017 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3523 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

KOM (2016) 0725 – bilag 1 (notat vedr. det europæiske semester 

og den årlige vækstundersøgelse 2017) 

a) Prioriterede områder vedrørende beskæftigelses- og socialpolitik: 

Politisk retning i 2017 

– Vedtagelse 

I Udkast til rådskonklusioner om Den Årlige Vækstredegørelse 2017 

og Den Fælles Beskæftigelsesrapport 2017 

KOM (2016) 0725 

II Udkast til Den Fælles Beskæftigelsesrapport 

KOM (2016) 0729 

b) Europæisk Semester 2017 

– Præsentation ved Kommissionen 

I Implementering af landespecifikke henstillinger fra 2016 

II Landerapporter 2017 
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3. Rådskonklusioner om styrkelse af færdigheder og kompetencer blandt 

kvinder og mænd på arbejdsmarkederne i EU 

 Vedtagelse 

Rådsmøde 3523 – bilag 1 (samlenotat side 27) 

4. Det sociale trepartstopmøde 

 Præsentation ved formandskabet og Kommissionen 

Rådsmøde 3523 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 og 4 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. 

Dagsordenspunkt 2 er delt ressort mellem Beskæftigelsesministeriet og 

Børne- og Socialministeriet. 

Dagsordenspunkt 3 hører under ministeren for ligestilling. 
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Rådsmøde nr. 3521 (transport, telekommunikation og energi – 

energidelen) den 27. februar 2017 

1. Vinterpakken 

 Politisk drøftelse 

a) Forordningsforslag om det indre marked for elektricitet 
KOM (2016) 0861 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

KOM (2016) 0861 – bilag 2 (faktaark om et fremtidigt 

elmarkedsdesign) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note af 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 

b) Direktivforslag om fælles regler for det indre marked for elektricitet 

KOM (2016) 0864 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 11) 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

KOM (2016) 0864 – bilag 2 (faktaark om et fremtidigt 

elmarkedsdesign) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note af 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 

c) Forordningsforslag om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde 

mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) 

KOM (2016) 0862 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 20) 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

KOM (2016) 0862 – bilag 2 (faktaark om et fremtidigt 

elmarkedsdesign) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note af 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 

d) Forordningsforslag om beredskab i elsektoren 

(elforsyningssikkerhedsforslaget) 

KOM (2016) 0863 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 25) 



 

 

 746 
 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

KOM (2016) 0863 – bilag 2 (faktark om et fremtidigt 

elmarkedsdesign) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 

e) Direktivforslag om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

(revision af VE-direktivet) 
KOM (2016) 0767 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 30) 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note af 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 

f) Revision af direktiv om energieffektivitet 
KOM (2016) 0761 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note af 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 

g) Revision af direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 
KOM (2016) 0765 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 52) 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note af 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 

h) Forordningsforslag om et forvaltningssystem for Energiunionen 
KOM (2016) 0759 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 65) 

EUU alm. del (16) – spørgsmål 75 (spm. om, hvornår regeringen 

agter at forelægge lovgivningsforslag under energiunionnens 

"Vinterpakke" til forhandlingsoplæg) 

EU-note (16) – E 16 (EU-note af 1/2-17 om energiunionens 

vinterpakke) 



 

 

 747 
 

2. Kommissionens meddelelse om den anden rapport om status over 

Energiunionen 

 Præsentation fra Kommissionen 

KOM (2017) 0053 

Rådsmøde 3521 – bilag 1 (samlenotat side 75) 

3. Eventuelt 

4. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenpunkterne hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets 

ressort. 
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Rådsmøde nr. 3522 (miljø) den 28. februar 2017 

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

drivhusgasemissioner (”kvotehandelsdirektivet”) 
 Generel indstilling 

KOM (2015) 0337 

Rådsmøde 3522 – 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 (16) – bilag 362 (udvalgsmødereferat side 539, 

senest behandlet i EUU 16/12-16) 

EUU alm. del (16) – bilag 116 (udvalgsmødereferat side 128 FO, 

forhandlingsoplæg forelagt 14/10-16) 

2. Meddelelse fra Kommissionen om implementeringen af 2030-agendaen: 

betydning for EU-miljøpolitik 

 Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0739 

Rådsmøde 3522 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

3. Det Europæiske semester samt Kommissionens revision af 

gennemførelsen af miljøreglerne: Fælles udfordringer og en samlet 

indsats for at levere bedre resultater (EIR) 

 Politisk drøftelse 

KOM (2016) 0316, KOM (2017) 0063 

Rådsmøde 3522 – bilag 1 (samlenotat side 9) 

FO 4. Cirkulær Økonomi – Affaldspakken 

 Tidlig forelæggelse 

a) Ændring af direktiv 2008/98/EF om affald 
KOM (2015) 0595 

Rådsmøde 3522 – bilag 1 (samlenotat side 23) 

KOM (2015) 0595 – bilag 10 (Kommissionens svar på 

Folketingets udtalelse vedr. to forslag om cirkulær økonomi 

(affald)) 

KOM (2015) 0595 – bilag 9 (Folketingets politiske udtalelse til 

Kommissionen om to forslag til direktiver om cirkulær økonomi) 

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

cirkulær økonomi) 

EUU alm. del (15) – bilag 461 (udvalgsmødereferat side 580, 

senest behandlet i EUU 26/2-16) 

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

KOM (2015) 0594 
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Rådsmøde 3522 – bilag 1 (samlenotat side 41) 

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

cirkulær økonomi) 

EUU alm. del (15) – bilag 461 (udvalgsmødereferat side 580, 

senest behandlet i EUU 26/2-16) 

c) Ændring af direktiv 94/62/EC om emballage og emballageaffald 
KOM (2015) 0596 

Rådsmøde 3522 – bilag 1 (samlenotat side 46) 

KOM (2015) 0595 – bilag 10 (Kommissionens svar på 

Folketingets udtalelse vedr. to forslag om cirkulær økonomi 

(affald)) 

KOM (2015) 0596 – bilag 5 (Folketingets politiske udtalelse til 

Kommissionen om to forslag til direktiver om cirkulær økonomi) 

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

cirkulær økonomi) 

EUU alm. del (15) – bilag 461 (udvalgsmødereferat side 580, 

senest behandlet i EUU 26/2-16) 

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 

KOM (2015) 0593 

Rådsmøde 3522 – bilag 1 (samlenotat side 54) 

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

cirkulær økonomi) 

EUU alm. del (15) – bilag 461 (udvalgsmødereferat side 580, 

senest behandlet i EUU 26/2-16) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets 

ressort. Dagsordenspunkt 2-4 hører under Miljø- og Fødevareministeriets 

ressort. 
 


