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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Av särskild betydelse för att nå de 

övergripande målen är genomförandet av 

paketet för den cirkulära ekonomin11, 

ramen för klimat- och energipolitiken fram 

till 203012,13,14, unionens 

naturvårdslagstiftning15, samt tillhörande 

strategier16,17,18,19,20. 

(6) Av särskild betydelse för att nå de 

övergripande målen är genomförandet av 

paketet för den cirkulära ekonomin11, 

ramen för klimat- och energipolitiken fram 

till 203012,13,14, unionens regelverk för 

naturvård14a, 14b,15, samt tillhörande 

strategier16,17,18,19,20, 20a. 

__________________ __________________ 

11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015. 11 COM(2015) 614 final, 02.12.2015. 

12 Ram för klimat- och energipolitiken 

fram till 2030, COM(2014)15, 22.1.2014. 

12 Ram för klimat- och energipolitiken 

fram till 2030, COM(2014)15, 22.1.2014. 

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 

COM(2013)216, 16.4.2013. 

13 En EU-strategi för klimatanpassning, 

COM(2013)216, 16.4.2013. 

14 Ren energi för alla i Europa, 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

14 Ren energi för alla i Europa, 

COM(2016) 860, 30.11.2016. 

 14a Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2009/147/EG av den 30 november 

2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT 

L 20, 26.1.2010, s. 7). 

 14bRådets direktiv 92/43/EEG av den 

21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 

samt vilda djur och växter (EGT L 206, 

22.7.1992, s. 7). 

15 En handlingsplan för naturen, 

människorna och näringslivet, COM(2017) 

198, 27.4.2017. 

15 En handlingsplan för naturen, 

människorna och näringslivet, COM(2017) 

198, 27.4.2017. 
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16 Ett program för ren luft i Europa, 

COM(2013) 918. 

16 Ett program för ren luft i Europa, 

COM(2013) 918. 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 

L 327, 22.12.2000, s. 1). 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens 

åtgärder på vattenpolitikens område (EGT 

L 327, 22.12.2000, s. 1). 

18 En temainriktad strategi för markskydd, 

KOM(2006) 231. 

18 En temainriktad strategi för markskydd, 

KOM(2006) 231. 

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 

rörlighet, COM(2016) 501 final. 

19 En europeisk strategi för utsläppssnål 

rörlighet, COM(2016) 501 final. 

20 Handlingsplan för infrastruktur för 

alternativa bränslen i enlighet med artikel 

10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017. 

20 Handlingsplan för infrastruktur för 

alternativa bränslen i enlighet med artikel 

10.6 i direktiv 2014/94/EU, 8.11.2017. 

 20aEuropaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 

december 2006 om registrering, 

utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier (Reach), 

inrättande av en europeisk 

kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 

1999/45/EG och upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 793/93 och 

kommissionens förordning (EG) nr 

1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG 

och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 

93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG 

(EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). 

Or. en 

 

 


