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1. 32666 
Wijziging van de Spoorwegwet en de Wet personenvervoer 2000 in verband met de 

uitvoering van het kabinetsstandpunt "Spoor in beweging" 

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als 

hamerstuk. 

 

2. 32667 

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van 

de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de 

regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren 

en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de 

Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van 

de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 

920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd 

registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de 

Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) 

(herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 

 

3. 32712 

Wijziging van de Wet bodembescherming (Gebiedsgerichte aanpak van de verontreiniging 

van het diepere grondwater) 

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk. 
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4. E1200091 

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG 

betreffende prioritaire stoffen COM(2011)876 

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan. 

 

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


