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Prioriteiten van het FR VZP inzake 
leefmilieu en klimaat 

Biodiversiteit

Circulaire economie

Een gezondere omgeving

Naar een gedecarboniseerde economie



Biodiversiteit
Voorbereiding EU positie COP15 CBD (25 april – 8 mei 2022, 
Kunming) 

(mgl.) Conclusies Raad Leefmilieu 17 maart

Voorstel verordening ontbossingsvrije producten
Verschenen 17 november 2020
Oriënterend debat  Raad landbouw 21-22 februari, Raad 
Leefmilieu 17 maart
Algemene benadering raad leefmilieu 28 juni

Voorstel inzake bindende doelstellingen inzake natuurherstel 
(cfr. EU biodiversiteitsstrategie)

Verwacht 23 maart 2022

Herziening richtlijn duurzaam gebruik pesticiden
Verwacht 23 maart 2022
Raad landbouw, ev raad leefmilieu 28 juni gedachtewisseling



Circulaire economie
Voorstel verordening batterijen en afval van batterijen

Verschenen 10 december 2020 
Voortgangsverslag Raad Leefmilieu 20 december 2021
Algemene benadering Raad Leefmilieu 17 maart 2022

Herziening van de verordening inzake transport van afval
Voorstel verschenen op 17 november 2021
Ev. Voortgangsverslag Raad Leefmilieu 28 juni

Wetgevend voorstel inzake duurzaam productbeleid, 
wetgevend voorstel inzake green claims (cfr. environmental
footprint methodes), Strategie duurzaam textiel

Verwacht 30 maart 2022

Herziening richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval, 
beleidskader voor biogebaseerde, biodegradeerbare en 
composteerbare plastics, herziening richtlijn stedelijk 
afvalwater

Verwacht 20 juli 2022



Een gezondere omgeving

Herziening van de POPs verordening
Verschenen 28 oktober 2021
Algemene benadering asap

p.m. EU strategie bodem
Verschenen 17 november 2021
gedachtewisseling Raad Leefmilieu 20 december

Pakket “emissies en vervuilende stoffen” verwacht 5 april :
Herziening verordening F-gassen
Herziening verordening ozonafbrekende stoffen
Ontwikkeling van post-Euro 6/VI emissienormen voor voertuigen, 
bestelwagens, bussen
Herziening van de richtlijn industriële emissies en update van het 
European Pollutant Release and Transfer Register

Voorbereiding Minamata COP en Triple COP



Klimaat: fit for 55 wetgevend pakket

Herziening van de effort sharing verordening

Herziening van de richtlijn emissiehandel

Herziening van de LULUCF-verordening

Herziening van de verordening CO2 uitstoot door wagens

Publicatie op 14 juli 2021 en voortgangsverslag onder SI VZP
FR VZP mikt op algemene benadering op Raad Leefmilieu 28 
juni 2022



Klimaat : fit for 55 wetgevend pakket 
in andere raadsformaties

Voorstel voor een Carbon Border Adjustment Mechanism
Algemene benadering Ecofinraad 15 maart?

Herziening energiebelastingsrichtlijn
Oriënterend debat Ecofin raad 17 juni

Herziening richtlijn infrastructuur alternatieve brandstoffen
Algemene benadering Raad Transport 2 juni?

Mededeling duurzame koolstofcycli , aspect “carbon 
farming” 

Raad landbouw 21 maart raadsconclusies
Wetgevend voorstel certifïcatie van koolstofverwijdering  
verwacht eind dit jaar



Horizontale dossiers

Europees semester – link met Europees herstelplan 
Gedachtewisseling raad leefmilieu 17 maart



Data Raden Leefmilieu

Informele Raad Leefmilieu op 20 en 21 januari: 
de strijd tegen geïmporteerde ontbossing; 
tenuitvoerlegging van de strategie chemische stoffen voor 
duurzaamheid; 
EU harmonisatie en coherentie op het vlak van pesticiden; 
de rol van bossen en hout in het milieu-, energie- en 
klimaatbeleid
just transition

Formele Raad op 17 maart

Formele Raad op 28 juni

Toerbeurtregeling : Waals minister van milieu, Céline Tellier, 
in de BE stoel



Het Europese energiebeleid

1. De voorbije zes maanden
Hoe gaat het met de eerste golf FF55 voorstellen?

2. Nieuwe voorstellen van de Europese Commissie
Gaspakket
Methaanverordening
Richtlijn Energieprestaties van gebouwen

3. De komende zes maanden
Wat kunnen we verwachten van het FR VZP?



FF55 - deel 1: voorstellen

14 juli 2021: voorstellen E-efficiëntie & hernieuwbare E

Richtlijn Energie-Efficiëntie

• Bindende 2030 EU 
doelstelling (-9%)

• Indicatieve nationale 
bijdragen obv benchmark

• Sectoriële ambitie:

• Ambitieuze E-
besparingsdoelstelling

• Renovatie publieke 
gebouwen

• …

Richtlijn Hernieuwbare 
Energie

• Bindende 2030 EU 
doelstelling (40%)

• Indicatieve nationale 
bijdragen obv benchmark

• Sectoriële ambitie:

• Transport: 13% BKG-
intensiteit daling

• Industrie: 1,1 % + 50 % 
RFNBO’s (groene H2)

• …



FF55 - deel 1 : Events…

1. Stijging Energieprijzen

2. Spanningen Rusland-
EU en Nord Stream 2

3. Ambitieuze DE en NL  
klimaatregeringen

4. Glasgow Climate
Declaration

5. Stijging CO2-prijzen

6. Gedelegeerde 
handeling Taxonomie



FF55 - deel 1 : en nu?

Discussies op hoogste politiek niveau

Tegelijk besprekingen van EED en RED tussen lidstaten en in EP
Hoe EU ambities koppelen aan flexibiliteit voor lidstaten en 
kosteneffectieve realisatie doelstellingen?

Meer dan ooit inzetten op energie-efficiëntie en productie 

eigen (hernieuwbare) energie ?

vs

Opportuun om in te zetten op beleid dat op korte termijn 

kosten verhoogt?
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FF55 - deel 2 : nieuwe voorstellen
Herziening gaspakket

“Aanpassing aan verordening  betreffende toegang tot 
aardgasnetten en richtlijn betreffende regels voor de interne 
markt voor aardgas”

Hoe?
• Marktcreatie, o.a. 

certificeringsregeling
• Consumentenbescherming
• Vrijwillige gezamenlijke 

aankoop van strategische 
gasvoorraden

• Uitbouw en beheer 
waterstofinfrastructuur

Waarom?
• Uitrol hernieuwbare en 

koolstofarme gassen in de EU



FF55 - deel 2 : nieuwe voorstellen
Voorstel methaanverordening

Methaanemissies in de energiesector reduceren

Waarom?
• Methaan draagt voor 30% 

bij aan klimaatopwarming
• E-sector veroorzaakt 19% 

methaanemissies in EU
• Kostenefficiënte 

maatregelen mogelijk

Hoe?
• Monitoring, rapportering 

en verificatie 
• Verplichte opsporing en 

reparatie van lekken
• Regels affakkelen en 

venting (luchten)
• Volledige transparantie 

over emissies in verband 
met ingevoerde fossiele 
brandstoffen in de EU



FF55 - deel 2 : nieuwe voorstellen
Voorstel Richtlijn Energieprestaties voor gebouwen

Diepgaande en massale renovatie aanmoedigen

Waarom?
• Gebouwen: 40% E-verbruik
• Uitrol renovatiegolf
• Naar zero emission buildings 

Hoe?
• Uniforme 

energieprestatiestandaarden 
• Uitbreiding EPC verplichting
• Kader renovatiepaspoort
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Programma FR VZP

Verderzetting besprekingen EED en RED
“Zo ver mogelijk geraken”
Raadsoriëntatie in juni?

Gaspakket, Methaanverordening, EPBD
Aanvang besprekingen in Raadswerkgroep

Energieprijzen
Uitkijken naar definitieve rapporten ACER en ESMA over prijsstijging

Nieuwe initiatieven COM
Strategie internationale energiesamenwerking (april)
Strategie zonne-energie (juni)



Programma FR VZP

Specifieke aandachtspunten van FR
Wonen en bouwen als overkoepelend thema
EU regelgeving complementair met nucleaire energie

Informele Raad Energie 22 januari
Bespreking EED, waterstof en energieprijzen

Formele raad 27 juni Luxemburg
Raadsoriëntatie (of voortgangsrapport) EED & RED



Dank voor uw aandacht.


