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Behandelingsfase

Afgerond en/of naar implementatiefase*

EUROPESE DOSSIERS RELEVANTE 

DOCUMENTNUMMERS

STAND VAN ZAKEN OPMERKINGEN

R  = Richtlijn

V  = Verordening

B = Besluit

M = Mededeling, Groen/Witboek

rood = TK-prioriteit

COM-nr: COM (jaar) nr.

Nummer BNC-fiche/

Kabinetsstandpunt: TK 22112 nr:

Publicatienummer R: jaar/nr/EU

Publicatienummer V: (EU) nr/jaar

PA = Politiek Akkoord

GS = Gemeenschappelijk Standpunt

Beleidsverantwoordelijk departement indien niet IenM, evt. informatie 

over consultaties, (NL) impact assessments, 

stakeholdersbijeenkomsten e.d.

INFRASTRUCTUUR DOSSIERS

Landtransport

M    Motorvoertuigenbelasting - Voorstel werd in 2012 verwacht, maar is

   vertraagd.

R/V  Interne markt voor het wegvervoer - Toegang tot de

        markt voor goederenvervoer over de weg en 

        toegang tot het beroep van wegvervoerder

  

R/V   "Effective reduction of noise generated by rail freight

         wagons in the European Union"

- Voorstel wordt het 4e kwartaal van 2013 verwacht. - De Commissie is op 12-7-2013 een consultatieronde

  gestart welke op 3-10-2013 wordt gesloten.

M  Digitale tachograaf: stappenplan voor toekomstige

     activiteiten

V   Wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 

     betreffende het controleapparaat in het wegvervoer en 

     tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 

     Europees Parlement en de Raad

COM(2011)454

COM(2011)451

BNC-fiche: 1228

- Tijdens de Raad van 12-12-2011 is een

   partiële algemene oriëntatie overeengekomen.

- Op 26-6-2012 werd een algemene oriëntatie 

  formeel bekrachtigd in de Raad.

- EP-advies eerste lezing uitgebracht op 3-7-2012.

- PA Raad bereikt tijdens de Transportraad van

  29-10-2012.

- Raad en EP onderhandelen nu over een eerste

  lezingakkoord.

V  Vereenvoudiging van de overbrenging van in een

     andere lidstaat ingeschreven motorvoertuigen 

     binnen de interne markt

COM(2012)164

BNC-fiche: 1417

- Verzonden aan Raad en EP op 4-4-2012.

- EP-behandeling voorzien 19-11-2013.

- Behandeling waarschijnlijk in Raad voor 

  Concurrentievermogen.

Voortgangsoverzicht Europese Infrastructuur en Milieu dossiers

*wetgevende dossiers worden 3 maanden na publicatie in het PB van deze lijst afgevoerd. Voor de overige dossiers geldt: afvoer van de lijst 6 maanden na politieke besluitvorming.
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R+V  Pakket technische controle voertuigen

R    Voorstel tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van 

       de Raad inzake de kentekenbewijzen van motor-

       voertuigen 

V    Voorstel voor een verordening betreffende de 

       technische controle langs de weg van bedrijfs-

       voertuigen die in de Unie aan het verkeer deel-

       nemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG 

V    Voorstel voor een verordening betreffende de 

       periodieke technische controle van motorvoertuigen

       en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 

       2009/40/EG (de zgn. APK-verordening)

COM(2012)381

COM(2012)382

COM(2012)380

(gezamenlijk)BNC-fiche: 1457

- Verzonden aan Raad en EP op 13-7-2012

- Tijdens de Transportraad van 29-10-2012 heeft 

  over de zgn. APK-verordening een oriënterend 

  debat plaatsgevonden. 

- Een algemene oriëntatie over de APK-verordening

  is bereikt op de Transportraad van 20-12-2012.

- Het voorzitterschap heeft tijdens de 

  Transportraad van 10-6-2013 een algemene 

  oriëntatie bereikt over de richtlijn kenteken-

  bewijzen en de verordening betreffende de 

  technische controle op de weg.

- Op 2-7-2013 heeft EP-behandeling 

  plaatsgevonden.

M  Het vierde spoorpakket  'Voltooiing van de 

      Europese spoorwegruimte ter bevordering van

      het concurrentievermogen en de groei in Europa'

V   Gemeenschappelijke regels voor de normalisatie

      van de rekeningstelstels van de spoorwegonder-

      nemingen

V   Het Spoorwegbureau van de Europese Unie

V   Openstelling van de markt voor het binnenlands 

      passagiersvervoer per spoor

R   Wijziging van richtlijn 2012/34/EU tot instelling van 

      één Europese spoorwegruimte met betrekking tot

      de openstelling van de markt voor het binnenlands

      passagiersvervoer per spoor en het beheer van de

      spoorweginfrastructuur

R   De interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de

      Europese Unie

R   Spoorwegveiligheid - De veiligheid op de commu-

      nautaire spoorwegen (herschikking)

      Verslag betreffende de voortgang naar een inter-

      operabel spoorwegsysteem

      Verslag betreffende het profiel en de taken van ander

       treinpersoneel dan machinisten

      Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 

      2007/58/EG inzake de opening van de markt voor het

      internationaal passagiersvervoer per spoor

M COM(2013)25

V COM(2013)26

V COM(2013)27

V COM(2013)28

R COM(2013)29

R COM(2013)30

R COM(2013)31

   COM(2013)32

   COM(2013)33

   COM(2013)34

BNC- fiche: TK 33456 nr 3

- Verzonden aan Raad en EP op 30-1-2013.

- Een oriënterend debat over de richtlijn interopera-

  biliteit van het spoorwegsysteem in de EU heeft

  plaatsgevonden tijdens de Transportraad van 

  11-3-2013.

- Op de Transportraad van 10-6-2013 is over die 

  zelfde richtlijn een algemene oriëntatie bereikt.

- Voor de Transportraad van 10-10-2013 staat

   mogelijk een algemene benadering/voortgangs-

   rapportage geagendeerd over de richtlijn Spoor-

   wegveiligheid.

- Voor de Transportraad van 5/6-12-2013 is een 

  voortgangsrapportage voorzien over de 

  verordening inzake het Spoorwegbureau van de

  EU.

R  Wijziging van Richtlijn 96/53/EG van 25 juli 1996 

     houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer 

     binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoer-

     tuigen, van de in het nationale en het internationale 

     verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in 

     het internationale verkeer maximaal toegestane 

     gewichten

COM(2013)195

BNC-fiche: 1622

- Verzonden aan Raad en EP op 15-4-2013.
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B   Betreffende de invoering van een interoperabele eCall

      in de hele EU

V   Typegoedkeuringseisen voor de uitrol van het eCall-

      boordsysteem en houdende wijziging van Richtlijn 

      2007/46/EG

COM(2013)315 

en

COM(2013)316

BNC-fiche: 1671

- Verzonden aan Raad en EP op 13-6-2013.

V  Wijziging van Verordening (EG) nr. 91/2003 van het 

     Europees Parlement en de Raad van 16 december 

     2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer, 

     wat betreft het verzamelen van gegevens over 

     goederen, reizigers en ongevallen

COM(2013)611

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 30-8-2013. - EZ.

Luchtvaart

R  Heffingen voor de beveiliging van de luchtvaart COM(2009)217

BNC-fiche: 886

- Raad: voortgangsrapportage Transportraad 

  11-3-2010.

- EP advies eerste lezing uitgebracht op 5-5-2010.V  Betreffende grondafhandelingsdiensten op EU-

     luchthavens en tot intrekking van richtlijn 96/67/EG

     (onderdeel van het Luchthavenpakket)

COM(2011)824

BNC-fiche: 1323

- Verzonden aan Raad en EP op 1-12-2011.

- Algemene oriëntatie bereikt op de Transportraad 

  van 22-3-2012.

- Het EP heeft het voorstel terugverwezen naar de 

  vervoerscommissie van het EP op 12-12-2012

  voor een nieuwe eerste lezing.

- Het EP heeft 16-4-2013 ingestemd met het 

  voorstel met nieuwe amendementen.

- Nog niet in behandeling genomen door 

  voorzitterschap.

V  Gemeenschappelijke regels voor toewijzing van 

     slots op luchthavens in de EU (onderdeel van het

     Luchthavenpakket)

COM(2011)827

BNC-fiche: 1324

- Verzonden aan Raad en EP op 1-12-2011.

- Een algemene oriëntatie is bereikt op de 

  Transportraad van 29-10-2012.

- Aangenomen door EP op 12-12-2012.

- Nog niet in behandeling genomen door voorzitter-

  schap.

V   Geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op

      luchthavens (onderdeel van het Luchthavenpakket)

COM(2011)828

BNC-fiche 1325

- Verzonden aan Raad en EP op 1-12-2011.

- Een algemene oriëntatie is overeengekomen op 

  de Transportraad van 7-6-2012.

- Aangenomen door EP op 12-12-2012.

- Nog niet in behandeling genomen door

  voorzitterschap.

R   Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 

     betreffende het gebruik van persoonsgegevens van 

     passagiers

COM(2011)32

BNC-fiche 1149

- Verzonden aan Raad en EP op 3-2-2011.

- In de JBZ-raad van 11/12-4-2011 heeft een 

  gedachtewisseling plaatsgevonden.

- Algemene oriëntatie bereikt op de JBZ-raad van

  26-4-2012.

- EP-behandeling loopt.

- VenJ beleidsverantwoordelijk.

- Behandeling in JBZ-raad.
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V  Melding van voorvallen in de burgerluchtvaart COM(2012)776

BNC-fiche: 1563

- Verzonden aan Raad en EP op 11-1-2013.

- Tijdens de Transportraad van 11-3-2013 is een

  voortgangsrapportage besproken.

- Algemene oriëntatie bereikt tijdens de

  Transportraad van 10-6-2013.

- Informatie van het voorzitterschap voorzien tijdens

  de Transportraad van 5/6-12-2013.

- EP-behandeling voorzien op 19-11-2013.

M  Passagiersbescherming in geval van insolventie 

     van luchtvaartmaatschappijen en

COM(2013)129

BNC-fiche: 1606

- Verzonden aan Raad en EP op 18-3-2013. - Onderdeel van de Fitness Check luchtvaartmarkt van de 

  Europese Commissie.

V  Herziening compensatie passagiers bij vertraging

     van vluchten

COM(2013)130

BNC-fiche: 1604

- Verzonden aan Raad en EP op 13-3-2013. 

- Voorstel over rechten luchtvaartpassagiers

  gepresenteerd tijdens de behandeling van de 

  diversenpunten op de Transportraad van 

  10-6-2013.

- Een oriënterend debat staat geagendeerd voor 

  de Transportraad van 10-10-2013.

- Voor de Transportraad van 5/6-12-2013 staat een

  algemene oriëntatie geagendeerd.

- Plenaire EP-behandeling voorzien op 14-01-2014.

M  Het gemeenschappelijk Europees luchtruim sneller

      ten uitvoer (SES)

V   Wijziging van verordening nr. 216/2008 op het gebied

      van luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en 

      luchtvaartnavigatiediensten

V   De tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk

      Europees luchtruim

COM(2013)408

COM(2011)409

COM(2013)410

BNC-fiche: 1666

- Verzonden aan Raad en EP op 12-6-2013.

- Op de Transportraad van 5/6-12-2013 is mogelijk 

  een voortgangsrapportage voorzien.

V   Wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 

      betreffende de oprichting van een gemeenschap-

      pelijke onderneming voor de realisering van het 

      Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligings-

      systeem (SESAR), voor wat de verlenging van de

      looptijd van de gemeenschappelijke onderneming 

      tot 2024 betreft

COM(2013)503

BNC-fiche volgt (onderdeel van het 

Horizon2020 investeringspakket 

onderzoek en innovatie) 

- Verzonden aan Raad en EP op 10-7-2013.

- Mogelijk geagendeerd voor de Transportraad

  van 10-10-2013.

- EZ beleidsverantwoordelijk.

- Medio 2012 heeft de Commissie een consultatieronde 

  gehouden.

Maritiem

R  Verantwoordelijkheden vlaggenstaat bij handhaving 

     van de richtlijn maritieme arbeid

COM(2012)134

BNC-fiche: 1408

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2012.

- Tijdens de Transportraad van 29-10-2012 is een 

   algemene oriëntatie overeengekomen.

- Op 13-3-2013 EP-behandeling geweest.

- Op 12-6-2013 is een eerste lezingakkoord bereikt,

  nu in afwachting van formele bekrachtiging.   

  afwachting van formele bekrachtiging in de Raad.
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R  Uitrusting van zeeschepen en intrekking van richt-

     lijn 96/98 (EG).

COM(2012)772

BNC-fiche: 1557

- Verzonden aan Raad en EP op 20-12-2012.

- Tijdens de Transportraad van 10-6-2013 is

  een algemene oriëntatie bereikt.

- EP-behandeling op 22-10-2013 voorzien.

R  Richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme

     ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer

COM(2013)133

BNC-fiche: TK 33 601, nr. 3

- Verzonden aan Raad en EP op 12-3-2013.

- Een algemene oriëntatie of voortgangsrapportage

   is voorzien tijdens de Raad voor Algemene Zaken

   van 19-11-2013.

- EP-behandeling voorzien op 10-12-2013.

Behandeling in Raad voor Algemene Zaken.

V  Meerjarenfinanciering voor acties van het Europees 

     Agentschap voor maritieme veiligheid op het gebied 

     van de bestrijding van door schepen veroorzaakte

     verontreiniging en door olie- en gasinstallaties 

     veroorzaakte mariene verontreiniging 

COM(2013)174

BNC-fiche: 1613

- Verzonden aan Raad en EP op 3-4-2013.

- Algemene oriëntatie of voortgangsrapportage 

  voorzien tijdens Transportraad van 10-10-2013.

- Voor de Transportraad van 5/6-12-2013 staat

  mogelijk informatie van het voorzitterschap of een

  algemene oriëntatie op de agenda.

- EP-behandeling voorzien op 10-12-2013.

M  Actieplan voor een maritieme strategie in het 

     Atlantische gebied.

     Totstandbrenging van slimme, duurzame en 

     inclusieve  groei

COM(2013)279

Geen BNC-fiche

- Verzonden aan Raad en EP op 13-5-2013.

M  Havens: een motor voor groei

V   Vaststelling van een kader voor de toegang tot de 

     markt voor havendiensten en de financiële 

     transparantie van havens (Havenpakket 2013)

COM(2013)295 

en 296

BNC-fiche: 1644

- Verzonden aan Raad en EP op 23-5-2013.

- Mogelijk voortgangsrapportage voorzien op 

  Transportraad van 5/6-12-2013.

M  De blauwe gordel, naar een scheepvaartruimte 

     zonder grenzen

COM(2013)510

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 8-7-2013. - FIN beleidsverantwoordelijk.

M   "Towards quality inland waterway transport - 

       NAIADES II"

R    "Laying down technical requirements for inland 

       waterway vessels and repealing Directive 

      2006/87/EC of the European Parliament and of the 

      Council"

V    "Amending Council Regulation (EC) No 718/1999 on 

       a Community-fleet capacity policy to promote inland 

       waterway transport"

COM(2013)623

COM(2013)622

COM(2013)621

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 10-9-2013.

R  Wijziging richtlijn Havenstaatcontrole COM(2012)129

BNC-fiche 1407

Publ.nr.: 2013/38/EU

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2012.

- Tijdens de Transportraad van 29-10-2012 is een 

   algemene oriëntatie overeengekomen.

- Op 22-7-2013 is een eerstelezingakkoord bereikt.

Intermodaal/horizontaal

     Pakket e-mobiliteit

V  Aansprakelijkheid derde landen bij Europese GNSS

     programma's
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V  Implementatie en exploitatie van de Europese 

     satellietnavigatiesystemen (GNSS)

COM(2011)814

BNC-fiche 1321

- Verzonden aan Raad en EP op 2-12-2011.

- Partiële algemene oriëntatie bereikt op 

  Transportraad van 7-6-2012.

- Tijdens de Transportraad van 20-12-2012 is een

  voortgangsrapportage besproken.

- Plenaire behandeling EP voorzien op 21-10-2013.

V   EU-richtsnoeren voor de ontwikkeling van het 

     trans-Europees vervoersnet (TEN-T)

COM(2011)650

BNC-fiche: 1274

- Tijdens de Transportraad van 22-3-2012 is een 

  algemene  oriëntatie bereikt.

- Op 12-6-2013 is een eerste lezingakkoord bereikt, 

  nu in afwachting van formele bekrachtiging.

- Plenaire EP-behandeling voorzien op 22-10-2013.

V   Vaststelling van Connecting Europe-faciliteit (CEF) COM(2011)665

BNC-fiche: 1276

- Verzonden aan Raad en EP op 21-10-2011.

- Partiële algemene oriëntatie bereikt op de 

  Transportraad van 7-6-2012.

- Tijdens de Transportraad van 20-12-2012 is een 

  voortgangsrapportage besproken.

- Tijdens de Transportraad van 10-6-2013 is

  wederom een voortgangsrapportage besproken.

- Tussen Raad en EP is inmiddels 

  overeenstemming bereikt over een eerste 

   lezingakkoord.

- Plenaire EP-behandeling voorzien op 22-10-2013.

- Medeverantwoordelijk EZ en FIN

M  Schone energie voor het vervoer: Een strategie voor 

     alternatieve brandstoffen en

R   Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor 

     alternatieve brandstoffen 

COM(2013)17 en 18

BNC-fiche: 1576

- Verzonden aan Raad en EP op 24-1-2013.

- Voorstel gepresenteerd door de Commissie 

   tijdens de Transportraad van 11-3-2013,

   tevens vond een eerste gedachtenwisseling

   plaats.

- Voor de Transportraad van 5/6-12-2013 staat 

  een algemene oriëntatie of voortgangsrapportage

  geagendeerd.

- Plenaire EP-behandeling voorzien op 26-2-2014.

V   Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr.

      912/2010 tot oprichting van het Europese GNSS

      Agentschap

COM(2013)40

BNC-fiche: 1585

- Verzonden aan Raad en EP op 6-2-2013.

- Voor de Transportraad van 10-10-2013 is een 

  algemene oriëntatie of voortgangsrapportage 

  voorzien.

- Plenaire EP-behandeling voorzien op 14-01-2014.

M  "Bringing the EU package travel rules into the digital

      age"

R   Pakketreizen en geassisteerde reisarrangementen, 

      houdende wijziging van Verordening (EG) 

      nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU, en 

      intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad

COM(2013)513

en

COM(2013)512

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 9-7-2013. EZ beleidsverantwoordelijk.
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MILIEU DOSSIERS

Klimaat & Energie   

R    Voorstel voor duurzaamheidscriteria voor vaste 

      biomassa

- Voorstel in het najaar van 2013 verwacht.

M   Mededeling en wetgevend voorstel voor een kader

      voor de beoordeling van milieu-, klimaat- en

      energievraagstukken dat een veilige en gewaar-

      borgde winning van onconventionele koolwater-

      stoffen mogelijk moet maken.

- Verwacht in de periode 2013-2014. - Onder onconventionele koolwaterstoffen valt bijvoorbeeld

  schaliegas.

- De Commissie heeft op in het eerste kwartaal van 2013 

  een consultatie gehouden. 

      Emissies van stikstofoxiden (NOx) in de luchtvaart

      beperken

- Verwacht in 2014.

V  Wijziging van verordening (EG) nr. 443/2009 teneinde

     de modaliteiten vast te stellen voor het bereiken van

     de 2020-doelstelling om de CO2-emissies van 

     nieuwe personenauto's te verminderen

     en

V  Wijziging van verordening (EU) nr. 510/2011 tot 

     vaststelling van de modaliteiten voor het halen van 

     de 2020-doelstelling inzake de reductie van de 

     CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen

COM(2012)393

COM(2012)394

(gezamenlijk) BNC-fiche:  1466

- Verzonden aan Raad en EP op 11-7-2012.

- Informatie van het voorzitterschap besproken

  tijdens de Milieuraad van 17-12-2012.

- Momenteel wordt onderhandeld over een eerste

  lezingakkoord.

- Plenaire EP-behandeling beide voorstellen 

  voorzien op 14-01-2014.

R    Wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de 

       kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof en tot 

       wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering 

       van het gebruik van energie uit hernieuwbare

       bronnen (ILUC)

COM(2012)595

BNC-fiche: 1515

- Verzonden aan Raad en EP op 17-10-2012.

- Voor de Energieraad van 22-2-2013 is een oriën-

  terend debat voorzien.

- Tijdens de Milieuraad van 21-3-2013 is een oriën-

  terend debat gevoerd.

- Tijdens de Milieuraad van 18-6-2013 is een voort-

  gangsrapportage besproken.

- Stemming EP voorzien op 11-9-2013.

- Voor de Milieuraad van 13-12-2013 staat 

  informatie van het voorzitterschap geagendeerd.

- In oktober 2010 heeft een consultatieronde plaats-

  gevonden.

V    Verordening betreffende gefluoreerde broeikas-

       gassen

COM(2012)643

BNC-fiche: 1524

- Verzonden aan Raad en EP d.d. 7-11-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 18-6-2013 is een voort-

  gangsrapportage besproken.

- Plenaire behandeling EP voorzien op 13-1-2014.

M  De internationale overeenkomst inzake klimaat-

     verandering van 2015 - Het internationale klimaat-

     beleid na 2020 vormgeven

COM(2013)167

Kabinetsstandpunt: TK 30495, 

22112, nr 16

- Verzonden aan Raad en EP op 26-3-2013

M   Groenboek een kader voor het klimaat- en 

      energiebeleid voor 2030

COM(2013)169

Kabinetsstandpunt: volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 27-3-2013.

- Mogelijk agendapunt op de Milieuraad van 

  13-12-2013.

- IenM en EZ gezamenlijk beleidsverantwoordelijk.

M   Een EU-strategie over aanpassing aan de klimaat-

      verandering

COM(2013)216

BNC-fiche: 1627

- Verzonden aan Raad en EP op 24-4-2013.

- Tijdens de Milieuraad van 18-6-2013 zijn 

  Raadsconclusies aangenomen.
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over consultaties, (NL) impact assessments, 

stakeholdersbijeenkomsten e.d.

M   "Integrating maritime transport emissions in the EU's

      greenhouse gas reduction policies" 

V   Monitoring, de rapportage en de verificatie van 

      kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot 

      wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013

COM(2013)479

en

COM(2013)480

BNC-fiche volgt

- Verzonden naar Raad en EP op 28-6-2013.

- Een gedachtewisseling is voorzien tijdens de 

  Milieuraad van 14-10-2013.

-Voorstel beperkt zich tot monitoring, rapportage en 

  verificatie van de CO2- uitstoot door de zeescheepvaart.

- Commissie streeft met dit voorstel bij te dragen aan de 

  totstandkoming van een mondiaal instrument in IMO, waar

  monitoring ook een belangrijk deel van zou moeten uit-

  maken.

V   Een bewakings- en rapportagesysteem voor de 

      uitstoot van broeikasgassen en een rapportage-

      mechanisme voor overige informatie op nationaal

      niveau en op het niveau van de Unie met betrekking

      tot klimaatverandering.

COM(2011)789

BNC-fiche :1317

Publ.nr.: 525/2013

- Verzonden aan Raad en EP op 23-11-2011.

- Tijdens de Milieuraad van 19-12-2011 heeft de 

  Commissie dit voorstel gepresenteerd.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  mondelinge informatie van het Voorzitterschap 

  besproken. 

- Raad en EP hebben eind december 2012 een 

  akkoord in eerste lezing bereikt.

- Op 22-4-2013 is het akkoord formeel bekrachtigd

  door de Raad.

- De voorgestelde verordening vervangt Besluit 

  280/2004/EC.

M   Boekhouding in verband met landgebruik, 

      verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF)

      in de klimaatveranderingsverbintenissen van de 

      Unie

B   Boekhoudregels en actieplannen m.b.t. broeikas-

      gasemissies en -verwijderingen a.g.v. activiteiten

      m.b.t. landgebruik, verandering in landgebruik en

      en bosbouw (LULUCF)

COM(2012)94

en

COM(2012)93

(gezamenlijk) BNC-fiche: 1399 

Publ.blad, nr: 2012/C 351/19

- Verzonden aan Raad en EP op 12-3-2012.

- Een oriënterend debat heeft plaatsgevonden op

  op de Milieuraad van 11-6-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  informatie van het Voorzitterschap

  besproken.

- Raad en EP hebben op 21-12-2012 een akkoord

  in eerste lezing bereikt.

- Op 22-4-2013 is het akkoord formeel bekrachtigd

  door de Raad.

- Ministerie van EL&I beleidsverantwoordelijk.

Lucht en Geluid

R   Omgevingslawaai (herziening) - Voorstel werd verwacht in 2012, maar is 

  vertraagd.

- De Commissie heeft op 7-06-2011 een implementatie-

  verslag over de huidige richtlijn gepubliceerd. 

- De Commissie heeft in juni 2012 een consultatieronde 

  geopend, welke inmiddels is gesloten.

R   Voorstel voor een richtlijn van het Europees 

      Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

      97/68/EG betreffende de uitstoot van verontrei-

      nigende gassen en deeltjes door inwendige ver-

      brandingsmotoren in niet voor de weg bestemde

      mobiele machines

- Voorstel werd verwacht in 2012, maar is 

  vertraagd.

- In het eerste kwartaal van 2013 heeft de Commissie een 

  consultatieronde gehouden.
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M  Thematische Strategie Luchtverontreiniging 

     (Evaluatie)

R   Luchtkwaliteit (2008/50/EG)(herziening) en

     integratie 4e dochterrichtlijn Luchtkwaliteit 

     (2004/107/EG)

R   Richtlijn 2004/107/EG van het Europees Parlement

     en de Raad betreffende arseen, cadmium, kwik

     nikkel en polycyclische aromatische 

     koolwaterstoffen in de lucht (herschikking)

R   Nationale Emissieplafonds (NEC) (2001/81/EG) 

     (herziening)

- Verwacht in het najaar van 2013.

- Mogelijk gedachtewisseling voorzien op de   

  Milieuraad van 13-12-2013.

- Nederland heeft gereageerd op de publieke consultatie

  van de Commissie in het eerste kwartaal van 2013.

V   Voorstel voor een verordening betreffende het 

      toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichting

      van motorvoertuigen

COM(2011)856

BNC-fiche: 1329

- Verzonden aan Raad en EP op 9-12-2011.

- Door NL geagendeerd als diversenpunt tijdens 

  de Milieuraad van 9-3-2012.

- Plenaire stemming EP geweest op 6-2-2013.

- Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.

R   Pleziervaartuigen en waterscooters COM(2011)456

BNC-fiche:1217 

- Verzonden aan Raad en EP op 26-7-2011.

- Een eerste lezingakkoord is bereikt, momenteel

   in afwachting van formele bekrachtiging.

- Plenaire behandeling EP voorzien op 8-10-2013.

- In 2009 heeft een public consultation plaatsgevonden. 

- Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.

Biodiversiteit, Water en Bodem 

M  Tussentijdse evaluatie Biodiversiteitsstrategie - Verwacht in 2014.

V  Vaststelling van een programma voor het milieu en 

     klimaatactie (LIFE) 

COM(2011)874

BNC-fiche: 1336

- Verzonden aan Raad en EP op 12-12-2011.

- Een oriënterend debat heeft plaatsgevonden 

   tijdens de Milieuraad van 9-3-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 11-6-2012 is een voort-

  gangsrapportage aan de orde geweest.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  informatie van het Voorzitterschap besproken.

- Plenaire behandeling EP voorzien op 23-10-2013.

- De financiële invulling vindt later plaats in het kader van 

  het Meerjarig Financieel Kader.

V   Verordening voor toegang tot genetische bronnen en 

      het delen van de voordelen van het gebruik van deze 

      bronnen in de EU (Nagoya-protocol)

COM(2012)576

BNC-fiche: 1508

- Verzonden aan Raad en EP op 4-10-2012.

- Aan de orde geweest als aob-punt tijdens de

  Milieuraad van 25-10-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 21-3-2013 is een 

  oriënterend debat gevoerd.

- Tijdens de Milieuraad van 18-6-2013 is informatie

  van het voorzitterschap over de voortgang 

  besproken.

- Plenaire stemming EP voorzien op 12-9-2013.

- EZ beleidsverantwoordelijk. 

M   Groene Infrastructuur (GI) - Versterking van Europa's 

       natuurlijke kapitaal

COM(2013)247

BNC-fiche: 1635

- Verzonden aan Raad en EP op 6-5-2013.

- Plenaire behandeling EP voorzien op 4-2-2014.

- EZ beleidsverantwoordelijk.

V    Preventie en beheer van de introductie en 

       verspreiding van invasieve uitheemse soorten

COM(2013)620

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 10-9-2013.

- Mogelijk gedachtewisseling tijdens Milieuraad 

  van 13-12-2013.

- EZ beleidsverantwoordelijk.

- Begin 2012 heeft de Commissie een consultatieronde 

  gehouden.
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R  Herziening van de lijst van prioritaire stoffen uit 

     hoofde van de Kaderrichtlijn Water (2008/105/EG)

COM(2011)876

BNC-fiche: 1377

Publ.nr.: 2013/39

- Verzonden aan Raad en EP op 31-1-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 11-6-2012 aan de

   orde geweest als diversenpunt.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is infor-

  matie van het Voorzitterschap besproken.

- Op 2-7-2013 heeft het EP gestemd.

- Op 22 -7-2013 is een eerste lezingakkoord 

  bereikt.

  

Afvalstoffen

V/R Herziening van het beleid en de wetgeving inzake

       afvalstoffen

- Voorzien in de periode 2013-2014.

M   Groenboek plastic afval in het milieu (kunststofafval) COM(2013)123

Kabinetsstandpunt: 30872 nr 134

- Verzonden aan Raad en EP op 7-3-2012.

V   Scheepsrecycling COM(2012)118

BNC-fiche: 1403

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2012.

- Oriënterend debat heeft plaatsgevonden op

  Milieuraad van 25-10-2012.

- Tussen Raad en EP is overeenstemming bereikt

  over een eerste lezingakkoord.

B   Besluit waarbij de lidstaten ertoe worden verplicht in

     het belang van de Europese Unie toe te treden tot het

      Internationaal Verdrag van Hongkong voor het veilig

     en milieuverantwoord recyclen van schepen (2009) of 

     het te ratificeren

COM(2013)120

BNC-fiche: 1404

- Verzonden aan Raad en EP op 23-3-2013.

R  Wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen 

     en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, 

     wat betreft het op de markt brengen van cadmium-

     houdende draagbare batterijen en accu’s voor het 

     gebruik in draadloos elektrisch gereedschap. 

COM(2012)136

BNC-fiche: 1409

- Verzonden aan Raad en EP op 26-3-2012.

- Onder Iers voorzitterschap is een eerste lezing-

  akkoord bereikt.

- Plenaire EP-behandeling voorzien op 9-10-2013.

V   Vaststelling van criteria die bepalen wanneer terug-

      gewonnen papier krachtens artikel 6, lid 1, van 

      Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen niet 

      langer als afval wordt aangemerkt

COM(2013)502

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 9-7-2013.

V   Wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 

      betreffende de overbrenging van afvalstoffen

COM(2013)516

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 11-7-2013.

- Een gedachtewisseling is voorzien tijdens de

  Milieuraad van 14-10-2013.

Risicobeleid

M   Herziening van de strategie voor hormoon-

      verstorende stoffen.

- Verwacht eind 2013. Op 10 augustus 2011 is een voortgangsrapportage over de 

implementatie van de al bestaande strategie verschenen 

(SEC(2011)1001)
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V   Wijziging richtlijn m.b.t. mogelijkheden voor 

      lidstaten om cultivering ggo's te beperken 

M   De vrijheid die de lidstaten moeten hebben 

      om besluiten te nemen over de teelt  van ggo's en 

A   Aanbeveling inzake richtsnoeren voor de 

      ontwikkeling van nationale coëxistentie-

      maatregelen om de onbedoelde aanwezigheid

      van ggo's in conventionele en biologische 

      gewassen te verminderen)

COM(2010)375

COM(2010)380

COM(2010)4 822

BNC-fiche: 32 472/22 112 nr 2

- Op de Milieuraad van 14-3-2011 heeft een

  gedachtewissling plaatsgevonden.

- In de Milieuraad van 21-6-2011 is een 

  voortgangsrapportage besproken. 

- Het Poolse voorzitterschap heeft in de Milieuraad

  van 19-12-2011 de stand van zaken 

  gepresenteerd.

- Op de Milieuraad van 9-3-2012 is het niet gelukt

  een PA te bereiken.

- IenM ism EZ

Ruimte en Steden

Op dit moment geen aangekondigde voorstellen.

Duurzame Ontwikkeling

M   Bouwen aan een eengemaakte markt voor groene

      produkten

COM(2013)196

BNC-fiche: 1620

- Verzonden aan Raad en EP op 9-4-2013.

M   Na 2015: naar een alomvattend en geïntegreerd 

      financieringsmodel voor armoedebestrijding en 

      duurzame ontwikkeling

COM(2013)531

BNC-fiche volgt

- Verzonden aan Raad en EP op 16-7-2013. - BZ.

M   Een waardig leven voor iedereen - Armoede 

      uitroeien en de wereld een duurzame toekomst

      geven (Follow-up Rio+20)

COM(2013)92

BNC-fiche: 1598

- Verzonden aan Raad en EP op 27-2-2013.

- Tijdens de Milieuraad van 18-6-2013 zijn

  raadsconclusies aangenomen.

- BZ

Horizontale (milieu)onderwerpen 

R   Milieuaansprakelijkheid - Verwacht in 2014.

R  Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de 

     milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 

     particuliere projecten  (m.e.r.)

COM(2012)628

BNC-fiche: 1521

- Verzonden aan Raad en EP op 26-10-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 is 

  informatie van het Voorzitterschap besproken.

- Tijdens de Milieuraad van 21-3-2013 is een oriën-

  terend debat gevoerd.

- Tijdens de Milieuraad van 18-6-2013 is een 

  voortgangsrapportage besproken.

- Plenaire stemming EP voorzien op 11-9-2013.

M  Een nieuw algemeen milieuactieprogramma voor de 

     Europese Unie voor de periode tot en met 2020 

     (7e MAP)

COM(2012)710

BNC-fiche: 1543

- Verzonden aan Raad en EP op 29-11-2012.

- Tijdens de Milieuraad van 17-12-2012 heeft een

  oriënterend debat plaatsgevonden.

- Onder Iers voorzitterschap is een eerste lezing-

  akkoord bereikt.

- Plenaire behandeling EP voorzien op 22-10-2013.
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