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Europaudvalget 
 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

19. november 2018 

Beslutningsreferat fra møde i Europaudvalget fredag den 16. 

november vedrørende Rådsmøde nr. 3651 (landbrug og fi-

skeri) den 19. november 2018 

 

På mødet forelagde regeringen Europaudvalget et forhandlingsoplæg vedrø-

rende de sager på rådsmødets dagsorden, der er nævnt nedenfor. For hver 

enkelt sag er det anført, hvilke partier der ytrede sig imod forhandlingsop-

lægget. 

 

 

Pkt. 7. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets fødevare-

forordning, ændring af forordning om generel fødevarelovgivning, direktiv om 

udsætning i miljøet af GMO’er, forordning om GM-fødevarer og -foderstoffer, 

forordningerne om fodertilsætningsstoffer, røgaromaer, materialer i kontakt 

med fødevarer, forordning om den fælles godkendelsesprocedure for fødeva-

retilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer, forordning om 

plantebeskyttelsesmidler og forordning om nye fødevarer 

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. 

november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde 

med henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0179 

 

Enhedslisten ytrede sig imod forhandlingsoplægget. 

 

Pkt. 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning 

om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophæ-

velse af forordning (EU) nr. 1293/2013 

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. 

november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde 

med henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0385 

 

Alternativet ytrede sig imod forhandlingsoplægget. 
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Pkt. 9. Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning der på 

vegne af EU skal tages under det 38. møde i den Stående Komité under 

Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt na-

turlige levesteder i forhold til ændringer i bilag II og III  

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 19. 

november 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde 

med henblik på vedtagelse 

KOM (2018) 0731 

 

Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti ytrede sig imod 

forhandlingsoplægget. 

 

 


