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Roemeens Voorzitterschap van de 
Raad van de Europese Unie 

Context : discussies over MFK, Brexit en einde EU legislatuur 

“Cohesion, a common European value”

Prioriteiten : energie-unie en klimaat, water, biodiversiteit



Klimaat
CO2-uitstoot van wagens en lichte bedrijfsvoertuigen

p.m. : akkoord tussen Raad en EP bereikt eind 2018.
Formele afronding onder RO VZP

CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen
Voorstel van verordening verschenen op 17 mei 2018 binnen 3de

mobiliteitspakket
Algemene benadering op de Raad Leefmilieu van 20/12/2018
Start trilogen begin 2019 voor afronding met het huidige EP

Herziening verordening 2015/575 “monitoring rapportage 
verificatie broeikasgasemissies van maritiem vervoer”

IMO-afspraken global data collection system for fuel consumption
of ships (juli 2017)
voorstel verwacht eind januari



Klimaat
Lange termijnstrategie ter vermindering van de 
broeikasgasemissies

Verschenen eind november 2018
Eerste gedachtewisselingen op Raad Leefmilieu en Energie onder 
AT VZP
Beleidsdebat op Raad Leefmilieu 5/3, gedachtewisselingen op 
Raden concurrentievermogen (18/2), energie (4/3 of 25/6), 
landbouw (15-16/04)
Bespreking op de Top in Sibiu (9/5) binnen de “strategische 
agenda”

Voorbereiding Bonn (UNFCCC subsidiary bodies) juni 2019

“climate change in EU and international context” 
Informele raad leefmilieu 19-21/5



Water
Herziening van de drinkwaterrichtlijn 

voorstel 1 februari 2018
Nog meerdere discussiepunten open, waaronder toegang tot 
water, informatie aan de consument, risicogebaseerde aanpak
“Algemene benadering” voorzien in de Raad Leefmilieu 26/6

Voorstel van verordening voor minimumvereisten voor 
hergebruik van afvalwater

voorstel van 28 mei 2018
Risicogebaseerde aanpak voor hergebruik van afvalwater voor 
irrigatiedoeleinden in de landbouw
“Algemene benadering” voorzien in de Raad Leefmilieu 26/6



Biodiversiteit
LIFE-verordening 

Financieel instrument voor klimaat, energie-efficiëntie en 
leefmilieu : belangrijk voor financiering van natura2000-gebieden
“gedeeltelijke algemene benadering” op Raad Leefmilieu 
20/12/18 (hoogte van het bedrag is afhankelijk van de algemene 
discussies over het MFK)
Start trilogen begin 2019 

Opvolging van CBD COP 14 – Post 2020 Action Framework
Debat op de informele Raad Leefmilieu 19-21/5

Voorbereiding van de CITES COP
Voorstel mandaat in maart

Communication to step-up EU Action against Deforestation 
and forest degradation 

Verwacht april 2019



Circulaire economie
Voorstel van richtlijn ter vermindering van de impact van 
bepaalde kunststofproducten op het leefmilieu 

p.m. : akkoord tussen Raad en EP bereikt eind 2018
Formele afronding onder RO VZP

herziening richtlijn havenontvangstfaciliteiten
p.m. : akkoord tussen Raad en EP bereikt eind 2018
Formele afronding onder RO VZP

Herziening meststoffenverordening
p.m. : akkoord tussen Raad en EP bereikt eind 2018
Formele afronding onder RO VZP

COM Staff Working Document EU product policy framework
en “stocktaking” van het actieplan circulaire economie

Verwacht eind februari/begin maart
Stakeholderconferentie 5 maart

Triple COP (Basel/Rotterdam/Stockholm Conventions)
Onderhandelingsmandaat (voorstel eind januari)



Afval - Chemische stoffen
Recast POPs verordening

Geen akkoord bereikt onder AT VZP, 
volgende triloog onder RO VZP

EU kader inzake hormoonverstoorders
Mededeling verschenen eind november 2018
Beleidsdebat Raad leefmilieu 5 maart 

Fitness check chemicals legislation other than REACH
Verwacht eind februari/begin maart
Ev. beleidsdebat Raad leefmilieu 5 maart 

“strategic approach to pharmaceuticals in the environment”
Verwacht eind januari

Evaluatie batterijenrichtlijn
Verwacht eind januari

Evaluatie verordening transport van afval
Verwacht eind mei



Horizontale dossiers
Vergroening van het Europees semester

Gedachtewisseling Raad Leefmilieu 5 maart

Environment Implementation Review
Verwacht maart
Centraal thema van de green week (13-17 mei)
Gedachtewisseling Raad Leefmilieu 26 juni

Evaluatie 7de milieuactieplan
Verwacht eind mei, programma volgende Commissie ?

“reflection paper” duurzame ontwikkeling
Mgl. Debat Raad Algemene Zaken 19/2
Mgl. Raadsconclusies Raad Algemene Zaken 9/4

United Nations Environment Assembly (UNEA 4, maart) 
Focus op innovatie en duurzame consumptie- en 
productiepatronen



Horizontale dossiers

Meerjarig financieel kader
Voorstel nieuw MFK en sectorale voorstellen verschenen begin 
mei 2018: 1279,4 miljard
context van besparingen en nieuwe prioriteiten
Eigen middelen in de leefmilieusfeer

Bijdrage op niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval (0,80€/ton)
ETS

Voorstel van LIFE-verordening
5,45 van de 378,9 miljard voor rubriek                                       
“natuurlijke rijkdommen en milieu”

Mainstreaming van klimaat : 25% 
Maar hoe gebeurt de tracking (common provisions regulation ESIF)?

GLB (conditionaliteit, nationale strategische plannen, 40% 
klimaat), Horizon Europa, Cohesiefondsen, InvestEU, CEF (climate
proofing - groene infrastructuur?)



Data Raad Leefmilieu

5 maart, Brussel : Raad Leefmilieu

19-21 mei, Boekarest: informele Raad Leefmilieu 
Climate change in the EU and international context

Post 2020 biodiversity framework

Water management –
pollution with plastics, from the rivers to the seas

26 juni, Luxemburg: Raad Leefmilieu

Woordvoerder voor België in de Raad :                               
Waalse minister van Leefmilieu
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