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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Gennemførelsen af pakken om 

cirkulær økonomi11, 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken12,13,14, 

Unionens naturlovgivning15, og 

tilknyttede politikker16,17,18,19,20 har særlig 

stor betydning for at opnå de overordnede 

målsætninger. 

(6) Gennemførelsen af pakken om 

cirkulær økonomi11, 2030-rammen for 

klima- og energipolitikken12, 13, 14, den 

gældende EU-ret på naturområdet14a, 14b, 

15 og tilknyttede politikker16, 17, 18, 19, 20, 20a 

har særlig stor betydning for at opnå de 

overordnede målsætninger. 

__________________ __________________ 

11COM(2015) 614 final af 2.12.2015. 11 COM(2015) 614 final af 2.12.2015. 

122030-rammen for klima- og 

energipolitikken, COM(2014) 15 af 

22.1.2014. 

12 2030-rammen for klima- og 

energipolitikken (COM(2014)015) af 

22.1.2014. 

13EU-strategi for tilpasning til 

klimaændringer, COM(2013) 216 final af 

16.4.2013. 

13 EU-strategi for tilpasning til 

klimaændringer, COM(2013)0216 final af 

16.4.2013. 

14Pakken om ren energi til alle europæere, 

COM(2016) 860 af 30.11.2016. 

14 Pakken om ren energi til alle europæere, 

COM(2016)0860 af 30.11.2016. 

 14a Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/147/EF af 30. november 

2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 

20 af 26.1.2010, s. 7). 

 14b Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 

1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, 

s. 7). 

15Handlingsplan for naturen, mennesket og 

økonomien, COM(2017) 198 final af 

15 Handlingsplan for naturen, mennesket og 

økonomien, COM(2017)0198 final af 
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27.4.2017. 27.4.2017. 

16 Programmet ren luft i Europa, 

COM(2013) 918. 

16 Programmet ren luft i Europa, 

COM(2013)0918. 

17Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 

af 22.12.2000, s. 1). 

17 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 

vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 

af 22.12.2000, s. 1). 

18Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 

COM(2006) 231. 

18 Temastrategi for jordbundsbeskyttelse, 

COM(2006)0231. 

19En strategi for lavemissionsmobilitet, 

COM(2016) 501 final. 

19 En strategi for lavemissionsmobilitet, 

COM(2016)0501 final. 

20Handlingsplan om infrastruktur for 

alternative brændstoffer i henhold til artikel 

10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 

8.11.2017. 

20 Handlingsplan om infrastruktur for 

alternative brændstoffer i henhold til 

artikel 10, stk. 6, i direktiv 2014/94/EU af 

8.11.2017. 

 20a Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1907/2006 af 

18. december 2006 om registrering, 

vurdering og godkendelse af samt 

begrænsninger for kemikalier (REACH), 

om oprettelse af et europæisk 

kemikalieagentur og om ændring af 

direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 

Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 

Kommissionens forordning (EF) 

nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 

76/769/EØF og Kommissionens direktiv 

91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 

2000/21/EF (EUT L 396 af 

30.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

 


