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Europaudvalget 

REFERAT 

AF 46. EUROPAUDVALGSMØDE 

 

Mødedato: Fredag den 23. juni 2017 

Tidspunkt: 

sstartstart:start: 

Kl. 10.00 

Sted: Vær. 2-133 

  

Dagsorden Den 22. juni 2017 

FO 1. Rådsmøde nr. 3554 (transport, telekommunikation og energi – 

energidelen) den 26. juni 2017 

Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 749 (kommenteret dagsorden) 

L 2. Drøftelse af Europaudvalgets deltagelse i Kulturnatten den 13. oktober 

2017 

L 3. Drøftelse af Ligestillingsudvalgets politiske udtalelse om direktivforslag om 

balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre m.v. 

KOM (2017) 0253 – bilag 4 (begrundet udtalelse fra 

Ligestillingsudvalget) 

KOM (2017) 0253 – bilag 3 (grund- og nærhedsnotat) 

KOM (2017) 0253 – bilag 1 (faktaark) 

EU-note (16) – E 30 (EU-note af 29/5-17) 

L 4. Drøftelse af eventuelle EUU-møder i juli 2017 

L 5. Eventuelt 

 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde. 

Europaudvalget 2016-17
EUU Alm.del -  Bilag 932

Offentligt
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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. 3554 (transport, telekommunikation og energi – 

energidelen) den 26. juni 2017 

FO 1. Revision af direktiv om energieffektivitet 

 Generel indstilling 

KOM (2016) 0761 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 2) 

KOM (2016) 0761 – bilag 2 (materiale fra Det Økologiske Råd) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

FO 2. Revision af direktiv om bygningers energimæssige ydeevne 

 Generel indstilling 

KOM (2016) 0765 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 15) 

KOM (2016) 0761 – bilag 2 (materiale fra Det Økologiske Råd) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

3. Vinterpakken 

a) Forordningsforslag om det indre marked for elektricitet 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0861 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 29) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 527 (materiale til mødet med de 

danske medlemmer af Europa-Parlamentet 31/3-17) 

EUU alm. del - svar på spm. 75 om, hvornår regeringen agter at 

forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens 

”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, 

fra energi-, forsynings- og klimaministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

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

– Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0864 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 39) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 527 (materiale til mødet med de 

danske medlemmer af Europa-Parlamentet 31/3-17) 
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EUU alm. del - svar på spm. 75 om, hvornår regeringen agter at 

forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens 

”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, 

fra energi-, forsynings- og klimaministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

c) Forordningsforslag om beredskab i elsektoren 

(elforsyningssikkerhedsforslaget) 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0862 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 48) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 527 (materiale til mødet med de 

danske medlemmer af Europa-Parlamentet 31/3-17) 

EUU alm. del - svar på spm. 75 om, hvornår regeringen agter at 

forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens 

”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, 

fra energi-, forsynings- og klimaministeren 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

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

mellem energireguleringsmyndigheder (ACER) 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0863 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 53) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 527 (materiale til mødet med de 

danske medlemmer af Europa-Parlamentet 31/3-17) 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

e) Direktivforslag om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0767 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 58) 

KOM (2016) 0767 – bilag 2 (besvarelse af spørgsmål stillet under 

den tekniske gennemgang af Kommissionens Vinterpakke) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del - svar på spm. 75 om, hvornår regeringen agter at 

forelægge lovgivningsforslag under Energiunionens 

”Vinterpakke” til forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg, 

fra energi-, forsynings- og klimaministeren 



 

 

 

 1371 

 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

f) Forvaltningssystem for Energiunionen 

– Fremskridtsrapport 

KOM (2016) 0759 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 70) 

EUU alm. del (16) – bilag 534 (præsentation fra Dansk Energi) 

EUU alm. del (16) – bilag 500 (udvalgsmødereferat side 763, 

senest behandlet i EUU 24/2-17) 

4. Europæisk interkonnektivitet 

 Politisk drøftelse 

Rådsmøde 3554 – bilag 1 (samlenotat side 81) 

5. Eventuelt 

6. Siden sidst 

 

 

 

Alle dagsordenspunkterne hører under Energi-, Forsynings- og 

Klimaministeriets ressort. 

 
 
 
 
 
 


