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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om de overkoepelende 

doelstellingen te verwezenlijken, is de 

tenuitvoerlegging van het pakket circulaire 

economie11 van het beleidskader voor 

klimaat en energie 203012, 13, 14 van de 

natuurwetgeving van de Unie15 en van 

aanverwant beleid16, 17, 18, 19, 20 van 

bijzonder belang. 

(6) Om de overkoepelende 

doelstellingen te verwezenlijken, is de 

tenuitvoerlegging van het pakket circulaire 

economie11, van het beleidskader voor 

klimaat en energie 203012, 13, 14, van het 

acquis van de Unie op het gebied van 

natuur14 bis, 14 ter, 15 en van aanverwant 

beleid16, 17, 18, 19, 20, 20 bis van bijzonder 

belang. 

__________________ __________________ 

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

12 Een beleidskader voor klimaat en 

energie in de periode 2020-2030, 

COM(2014) 15 final van 22.1.2014. 

12 Een beleidskader voor klimaat en 

energie in de periode 2020-2030, 

COM(2014) 15 final van 22.1.2014. 

13 Een EU-strategie voor aanpassing aan de 

klimaatverandering, COM(2013) 216 final 

van 16.4.2013. 

13 Een EU-strategie voor aanpassing aan de 

klimaatverandering, COM(2013) 216 final 

van 16.4.2013. 

14 Pakket "Schone energie voor alle 

Europeanen", COM(2016) 860 final van 

30.11.2016. 

14 Pakket "Schone energie voor alle 

Europeanen", COM(2016) 860 final van 

30.11.2016. 

 14 bis Richtlijn 2009/147/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

30 november 2009 inzake het behoud van 

de vogelstand (PB L 20 van 26.1.2010, 

blz. 7). 

 14 ter Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 

21 mei 1992 inzake de instandhouding 
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van de natuurlijke habitats en de wilde 

flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, 

blz. 7). 

15 Een actieplan voor de natuur, de mensen 

en de economie, COM(2017) 198 final van 

27.4.2017. 

15 Een actieplan voor de natuur, de mensen 

en de economie, COM(2017) 198 final van 

27.4.2017. 

16 Programma "Schone lucht voor Europa", 

COM(2013) 918 final. 

16 Programma "Schone lucht voor Europa", 

COM(2013) 918 final. 

17 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 

blz. 1). 

17 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 

tot vaststelling van een kader voor 

communautaire maatregelen betreffende 

het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 

blz. 1). 

18 Thematische strategie voor 

bodembescherming, COM(2006) 231 def. 

18 Thematische strategie voor 

bodembescherming, 

COM(2006) 231 definitief. 

19 Een Europese strategie voor emissiearme 

mobiliteit, COM(2016) 501 final. 

19 Een Europese strategie voor emissiearme 

mobiliteit, COM(2016) 501 final. 

20 Een actieplan inzake infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen volgens 

artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2014/94/EU, 

8.11.2017. 

20 Een actieplan inzake infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen volgens 

artikel 10, lid 6, van Richtlijn 2014/94/EU, 

8.11.2017. 

 20 bis Verordening (EG) nr. 1907/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2006 inzake de registratie en 

beoordeling van en de autorisatie en 

beperkingen ten aanzien van chemische 

stoffen (REACH), tot oprichting van een 

Europees Agentschap voor chemische 

stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 

1999/45/EG en houdende intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 

Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 

van de Commissie alsmede Richtlijn 

76/769/EEG van de Raad en de 

Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 

93/105/EG en 2000/21/EG van de 

Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, 

blz. 1). 

Or. en 

 

 


