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Milieu- en klimaatprioriteiten van 
het MT VZP 



• Herziening ETS-richtlijn :  
- Raad : algemene benadering op 19/12/16 niet mogelijk 

gebleken, nieuwe poging op 19/06/17 
- EP : stemming in ENVIctee op 15/12, plenaire stemming 

februari 2017 
• Non-ETS-sectoren : effort sharing decision, rol van LULUCF-

sectoren in het 2030 raamwerk  
- Raad : algemene benadering mogelijk op 19/06/17 
- EP : stemming in ENVIctee mogelijk mei 2017 

• Energy Union Governance (onderdeel winterpakket energie 
december 2016) : nog geen duidelijkheid over de aanpak 
van de besprekingen 

 

 

Klimaat 



• Post ICAO – marktgebaseerde instrumenten : aanpassing 
van de ETS-aviation regelgeving : voorstel wordt verwacht 
begin 2017, af te ronden vóór eind 2017 

• P.M. : In Marrakesh kon de EU deelnemen als partij dankzij 
vroege EU-ratificatie van het Parijsakkoord  

• Informele raad Leefmilieu Malta (25-26/04): aanpassing aan 
klimaatverandering 

 

 

Klimaat (vervolg) 



• Pakket verschenen op 2 december 2015 
• Verwachte acties uit het actieplan 

• Mededeling over uitvoering actieplan Circulaire economie 
• Interface chemicals, products, waste 
• Plastics strategie (marine litter) 
• Initiative on waste to energy 
• hergebruik van water 

• Wetgevend pakket (herziening afvalkaderrichtlijn, 
verpakkingsrichtijn, stortrichtlijn, richtlijn autowrakken, 
AEEA, batterijen) 

• Raad : verder werken aan compromistekst 
• EP : stemming in ENVI Ctee op 24/01/2017, plenaire 

stemming in maart 2017 
• Daarna mogelijk start van de trialogen om tot een 

akkoord tussen Raad en EP te komen 
• (meststoffenverordening) 

 

 

Circulaire economie 



• Ocean governance (conclusies in Raad transport) 
• Informele raad Malta (25-26/04)  

• “marine litter” input in de plastics strategie, ook in de 
context van de SDGs 

• “interface ocean governance and climate and 
environment policy” 

 

2030 Agenda 
• Gedachtewisseling op Raad Leefmilieu 28/02 
• Mogelijk raadsconclusies in andere raadsformatie 

 

 

Marien milieu 



Betere uitvoering en naleving van 
EU-milieuregelgeving 
• Environment Implementation Review  

• verwacht 03/02 : 28 landenrapporten, 1 mededeling 
met gemeenschappelijke uitdagingen 

• gedachtewisseling Raad leefmilieu 28/02  (samen met 
vergroening Europees semester) 

• CCIM stakeholderdialoog 
• raadsconclusies in juni? 

• Toegang tot de rechter 
• mededeling aangekondigd maart 2017 
• Interpretatieve richtsnoeren bij rechtspraak HvJ 

• Monitoring, transparantie, rapportering  
• schrappen van oude rapporteringsvereisten, 

voorstel van besluit 15/12/2016 
• Mededeling en SWD over resultaten fitness check 

reporting  
 



overige dossiers 
• Herziening Euro 5-6 
• Ratificatie Minamata Conventie   
• Herziening RoHS verordening 
• Herschikking POPs verordening 
• “follow up” van de fitness check vogel- en 

habitatrichtlijnen : mogelijk actieplan voor een betere 
uitvoering? 



Op de agenda in andere raden 
• Ocean governance (Raad Algemene Zaken) 
• Agenda 2030 (Raad Algemene Zaken, Raad externe 

betrekkingen) 
• Herziening richtlijn havenontvangstfaciliteiten (afval) 

(Raad transport) 
• Simplification: Commission report on the implementation 

of Ecological Focus Areas (Raad Landbouw) 
• Toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 

(Raad Landbouw) 
• Water en landbouw (informele raad landbouw, mei 2017) 



Data 

 
• 28 februari: Raad Leefmilieu, Brussel 
• 25-26/04 : informele Raad Leefmilieu, Malta 

• Aanpassing aan klimaatverandering, marine litter 
en plastics strategie, ocean governance 

• 16 juni: Raad Leefmilieu, Luxemburg 
 

 woordvoerder in de Raad Leefmilieu :  
 

 Vlaamse Minister Joke Schauvliege 
 

 
 

 



Dank voor uw 
aandacht. 
 
Zijn er nog 
vragen? 

marjan.decroos@lne.vlaanderen.be 
marjan.decroos@diplobel.fed.be 


