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Prioriteiten van het CZ VZP inzake 
leefmilieu en klimaat 

Klimaat

Biodiversiteit

Circulaire economie

Zero pollution



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
Uitbreiding ETS gebouwen en wegtransport, oprichting 
sociaal klimaatfonds

Publicatie op 14 juli 2021
algemene benadering bereikt op Raad Leefmilieu 28 juni 
2022
Trilogen gestart en akkoord met het EP bereikt onder CZ VZP



Klimaat 
Herziening verordening F-gassen, herziening 
verordening ozonafbrekende stoffen

Verschenen 5 april 2022
SE VZP wil een raadsstandpunt bereiken

Verordening inzake certificering van 
koolstofverwijdering

Voorstel verschenen op 30 november 2022
Gedachtewisseling Raad Leefmilieu 16 maart 2023
Raad Landbouw februari houdt een gedachtewisseling over 
het aspect carbon farming

Verder nog verwacht :
CO2-uitstoot vrachtwagens



Biodiversiteit
Voorstel van verordening betreffende natuurherstel 

Verschenen 23 juni 2022, bevat doelstellingen inzake het herstel 
van ecosystemen
Gedachtewisseling op de Raad Leefmilieu van 20 december 2022
SE VZP mikt op een algemene benadering (raadsstandpunt) op de 
Raad Leefmilieu van 20 juni 2023.
Verschenen samen met de herziening van de richtlijn duurzaam 
gebruik pesticiden (voortgangsverslag voorzien Raad Landbouw 
26 juni 2023)

P.m.: Voorstel verordening ontbossingsvrije producten
Verschenen 17 november 2021
Akkoord in trilogen bereikt onder CZ VZP

Verder nog verwacht :
Herziening van het EU initiatief inzake bestuivers (geen 
raadsbespreking voorzien)
COM mededeling in antwoord op het EU citizens initiative “Save 
bees and farmers” (geen raadsbespreking voorzien)
Voorstel verordening inzake bosmonitoring



Circulaire economie
P.m. : Voorstel verordening batterijen en afval van batterijen

Verschenen 10 december 2020 
Algemene benadering Raad Leefmilieu 17 maart 2022
Trilogen gestart onder FR VZP en afgerond onder CZ VZP

Herziening van de verordening inzake transport van afval
Voorstel verschenen op 17 november 2021
Voortgangsverslag Raad Leefmilieu 28 juni en 20 december 2022
Ambitie van het SE VZP: algemene benadering (raadsstandpunt)

Verordening betreffende ecologisch ontwerp duurzame 
producten 

Verschenen 30 maart 2022
Besproken binnen raadswerkgroep competitiviteit
Algemene benadering raad industrie en interne markt 22 mei 
2023



Circulaire economie (vervolg)
Verordening verpakking en verpakkingsafval

Voorstel verschenen 30 november 2022
Samen verschenen met beleidskader voor biogebaseerde, 
biodegradeerbare en composteerbare plastics
Gedachtewisseling raad leefmilieu 16 maart

Verder nog verwacht : 
update CE monitoring framework
Voorstel van verordening substantiëren van milieuclaims via 
product/organisation environmental footprint methode (green 
claims)
Herziening van de afvalkaderrichtlijn, met focus op textiel- en 
voedselafval
Herziening van de richtlijn autowrakken en typegoedkeuring van 
voertuigen
Critical raw materials act (zal worden besproken in de COMPET-
filière)



Zero pollution

Herziening van de richtlijn industriële emissies en 
verordening Europees Emissieportaal

Voorstel verschenen op 5 april 2022
SE VZP mikt op een algemene benadering op de Raad Leefmilieu 
van 16 maart over RIE

herziening richtlijn stedelijk afvalwater
Gedachtewisseling raad leefmilieu 16 maart

Vervuilende stoffen oppervlakte- en grondwater
Bespreking vanaf tweede helft SE VZP

Herziening richtlijn luchtkwaliteit
Beleidsdebat op de Raad Leefmilieu van 20 juni

Euro 7 emissienormen voor voertuigen, bestelwagens, 
bussen

Besproken binnen COMPET-filière – raadsmandaat verwacht 
tegen eind SE VZP



Zero pollution (vervolg)

Verder nog verwacht : 
Herziening verordening classificering, labelling en verpakking van 
chemische producten, zal worden besproken binnen COMPET-
filière, SE VZP streeft naar raadsmandaat 
maatregelen om microplastics in het milieu te verminderen
Herziening van de regelgeving inzake kwik
Wetgevend initiatief inzake bodem
Actieplan nutriëntenbeheer



Data Raden Leefmilieu
Formele Raad op 16 maart 

Gedachtewisselingen over PPWR, stedelijk afvalwater, 
certificering koolstofverwijdering, vergroening Europees semester
Algemene benadering (mgl). over richtlijn industriële emissies

Informele Raad Leefmilieu 18 en 19 april
Debat over de beleidsnoden om de bijdrage van de private sector 
aan de groene transitie te ondersteunen
Bedrijfsleiders zullen uitgenodigd worden om goede voorbeelden 
te tonen

Formele Raad op 20 juni
Algemene benadering (mgl.) over transport van afval, 
natuurherstel
Debat/gedachtewisseling over CO2 uitstoot vrachtverkeer en 
richtlijn luchtkwaliteit

Toerbeurtregeling : Vlaams minister van milieu, Zuhal Demir, 
in de BE stoel



Het Europese energiebeleid

1. De voorbije zes maanden
Energiecrisis
Raadsverordeningen (Raden Energie)
FF55-dossiers 

EED
RED
REPowerEU
EPBD

2. De komende zes maanden
Wat kunnen we verwachten van het SE VZP?



Crisissituatie, markthervorming & 
phase-out

Verdere Raadsverordeningen?

Elektriciteitsrichtlijn
Absolute prioriteit voor SE
Voorstel verwacht midden maart
Verwachting

Ontkoppeling gas en elektriciteit
Maar: uitspraak Timmermans

Andere onderwerpen?

Hydrogen Bank
Niet onder SE VZP (Q3)



FF55 in de Energieraad

Energie-efficiëntie

•Herziening bestaande 
EED

•Bindend EE doel

•Sectoriële
doelstellingen

Hernieuwbare 
Energie

•Herziening bestaande 
RED

•Sectoriële
doelstellingen

•Duurzaamheidscriteria 
biomassa

Waterstof & 
hernieuwbare 
gassen

•Herziening gaspakket

•Uitrol waterstofmarkt

Reductie Methaan
energiesector           

•Monitoring & 
rapportering

•Opsporen en dichten 
van lekken

•Transparantie

Diepgaande en 
massale renovatie 
aanmoedigen

•Herziening EPBD

•Uniforme EPC 
vereisten?

Trilogen lopende Raadsoriëntatie bereikt



Fit for 55-dossiers: trilogen

Richtlijn Energie-Efficiëntie
Verderzetten van de onderhandelingen
Belangrijke bepalingen
Timing?

Richtlijn Hernieuwbare Energie
Verderzetten onderhandelingen
Belangrijke bepalingen
Timing? 



Fit for 55-dossiers: Raadsoriëntatie
bereikt

Methaanverordening
Wachten op het Europees Parlement
Belangrijke bepalingen
Timing?

EPBD
Wachten op het Europees Parlement
Belangrijke bepalingen
Timing?



Fit for 55-dossiers: Raadsoriëntatie

Gaspakket
Onderhandelingen lopende
Belangrijke bepalingen
Timing?



Programma SE VZP

Noodwetgeving?

EMD: grote prioriteit

EED en RED
Ambitie om af te ronden

Gaspakket
Ambitie om af te ronden

EPBD
Wachten op EP



Programma SE VZP

Ministerraden
Formele ministerraad 28/03 en 19/06
Informele ministerraad 27/02 en 28/02
Buitengewone ministerraad?

BE vertegenwoordiging
Fed minister Van der Straeten in BE stoel
Minister Demir is assessor



Dank voor uw aandacht.


