
Actuele EU dossiers

Milieu en Klimaat

12 september 2019

Vleva en Minaraad

Marjan Decroos

Attaché Milieu en Dierenwelzijn

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU



Fins Voorzitterschap van de Raad van 
de Europese Unie 

Context : 
nieuwe legislatuur met nieuwe strategische agenda
onderhandelingen over het nieuwe meerjarig financieel kader
Brexit

Prioriteiten “sustainable Europe, sustainable future”
Versterking van de gemeenschappelijke waarden en de rechtsstaat
De EU competitiever en sociaal inclusiever maken
Versterking van de positie van de EU als een wereldleider in 
klimaatactie
De veiligheid van de burger op een alomvattende manier 
beschermen



Leefmilieuprioriteiten van het 
Finse Voorzitterschap

Klimaat

Biodiversiteit

Circulaire economie



Klimaat
Lange termijnstrategie ter vermindering van de 
broeikasgasemissies

Verschenen eind november 2018
gedachtewisselingen op voorbije Raden Leefmilieu, Energie, 
Concurrentievermogen, Transport, Algemene Zaken, Landbouw, 
Ecofin, EPSCO
Gedachtewisselingen nog geagendeerd op formele Raad 
Leefmilieu (4 oktober), Raad Transport (20 september)…
Mandaat van de Europese Raad van 20-21 juni : de Europese Raad 
vraagt aan de Raad en de Commissie om het werk verder te 
zetten “so as to ensure a transition to a climate-neutral EU in line 
with the Paris Agreement”. “The European Council will finalise its
guidance before the end of the year with a view to the adoption 
and submission of the EU’s long-term strategy to the UNFCCC in 
early 2020.”



Klimaat
Voorbereiding COP 25 UNFCCC

Aanname raadsconclusies Raad Leefmilieu 4 oktober

Nationale energie-klimaatplannen
In uitvoering van de “governance-verordening” (Klimaat-
Energiepakket 2030)

Aanbevelingen COM op de ontwerp NEKPs verschenen juni 2019

Bespreking binnen de raadswerkgroep Energie (in aanwezigheid 
van milieuattachés)

gedachtewisseling op Raad Energie van 24 september



Klimaat (wetgevende dossiers) 

CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen
p.m. : akkoord tussen Raad en EP tijdens RO VZP. 

Doelstellingen : -15% in 2025, -30% in 2030 (in vergelijking met 
emissieniveaus in 2019)

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

IMO-afspraken “global data collection system for fuel
consumption of ships”, die dateren van juli 2017, stroomlijnen 
met het Europese “MRV”-systeem

voorstel verschenen februari 2019, raadspositie in het najaar?



Biodiversiteit
LIFE-verordening 

p.m. : Financieel instrument voor klimaat, energie-efficiëntie en 
leefmilieu, belangrijk voor financiering van natura-gebieden
“gedeeltelijke algemene benadering” op Raad Leefmilieu 
20/12/18 en “common understanding” bereikt in maart 2019 
(hoogte van het bedrag is afhankelijk van de discussies over het 
MFK) 

Post 2020 Action Framework
Raadsconclusies op de agenda van Raad Leefmilieu 19 december

Link tussen circulaire economie en biodiversiteit
Debat op informele raad en paragrafen in raadsconclusies

Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s
Forests

Mededeling verschenen 23.07.2019



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

p.m. Publicatie en stakeholderconferentie begin maart

Informele Raad Helsinki (11-12 juli)
Circular economy: Potential of circular economy solutions to 
tackle two wicked problems: climate change and biodiversity loss
Circular economy 2.0 – Circular society 

Verwerken in raadsconclusies voor aanname op                 
Raad Leefmilieu van 4 oktober

p.m. : op de radar
Evaluatie van de batterijenrichtlijn (verschenen april 2019)
Evaluatie van de verordening transport van afval (verwacht)



Water
Herziening van de drinkwaterrichtlijn 

Voorstel van 2 februari 2018
“Algemene benadering” aangenomen op Raad Leefmilieu 5/3
Trilogen zullen worden opgestart in het najaar

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, in een context van aanpassing 
aan klimaatverandering en circulaire economie
“Algemene benadering” aangenomen op de Raad Leefmilieu 26/6
Trilogen zullen worden opgestart in het najaar

Water “fitness check” 
Verwacht najaar 2019 ?
Kaderrichtlijn Water, grondwaterrichtlijn, richtlijn 
milieukwaliteitsnormen en overstromingsrichtlijn, evaluatie van 
de richtlijn stedelijk afvalwater



Chemische stoffen
Recast POPs verordening

p.m. akkoord onder RO VZP

“towards a sustainable chemicals policy strategy of the
Union”

p.m. Conclusies Raad Leefmilieu 26 juni

Fitness check chemicals legislation other than REACH
Verschenen juni 2019
Eventueel “voorzitterschapsconclusies” na bespreking in 
raadswerkgroep?



Luchtkwaliteit
Fitness check regelgeving luchtkwaliteit

Publicatie najaar 2019

Raadsconclusies gepland voor aanname                                         
Raad leefmilieu 19 december (tbc)



Horizontale dossiers
Evaluatie 7de milieuactieplan – naar een 8ste milieuactieplan?

Raadsconclusies Raad Leefmilieu 4 oktober

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
Andere?

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

Mainstreaming van klimaat : 25% 
GLB (conditionaliteit, nationale strategische plannen, 40% 
klimaat), Horizon Europa, Cohesiefondsen, InvestEU, CEF (climate
proofing - groene infrastructuur?)



Data Raad Leefmilieu

11-12 juli, Helsinki : informele Raad Leefmilieu
Klimaat, biodiversiteit, circulaire economie

4 oktober, Luxemburg: Raad Leefmilieu
Lange termijnstrategie klimaat: beleidsdebat
Raadsconclusies t.v.v. COP 25 Klimaat
Raadsconclusies circulaire economie
Raadsconclusies 8ste Milieuactieprogramma

19 december, Brussel: Raad Leefmilieu

Woordvoerder voor België in de Raad Leefmilieu: 
Vlaamse minister van Leefmilieu



En voor de komende vijf jaar?

Commissie Von der Leyen
Green Deal
European Climate Law, European Climate Pact
Verhoging van de 2030 emissiereductiedoelstelling tot ten minste 
50%
Alomvattend plan om het doel te verhogen tot -55%
Just Transition Fund
Carbon Border Tax, review Energy Taxation Directive
Biodiversity Strategy 2030 (mainstreaming biodiversity into all
policy areas, notably trade, industry, agriculture, maritime affairs)
Zero pollution ambition (air, water, noise, hazardous chemicals…)
Circular economy
“Farm to Fork” Strategy for sustainable food



Dank voor uw aandacht.


