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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

Wegvervoer

M  Toegang tot de spoorwegmarkten - Voorzien in 2012.

V  Herziening van verordening European Railway 

     Agency

- Voorzien in 2012.

M  Motorvoertuigenbelasting - Voorzien in 2012.

V  Goedkeuring van en het markttoezicht op twee-

     of driewielige voertuigen en vierwielers

COM(2010)542

BNC-fiche: 1088

- Verzonden aan Raad en EP op 6-10-2010. - Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.

V  Betreffende de goedkeuring van landbouw- en 

     bosbouwvoertuigen

COM(2010)395

BNC-fiche: 1061

- Verzonden aan Raad en EP op 23-7-2010. - Behandeling in Raad voor Concurrentievermogen.

M+V Herziening verordening digitale tachograaf COM(2011)454 en 451

BNC-fiche: 1228

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

   partiële algemene oriëntatie overeengekomen.

- Voor de TR van 22/23-3-2012 is een algemene 

  oriëntatie voorzien.

R+M Herziening van het eerste spoorpakket COM(2010)474 en 475

BNC-fiche: 1073

- Raad: PA bereikt tijdens de TR van 12-12-2011.

- EP: 1e lezing

R  Richtlijn ter facilitering van de grensoverschrijdende

     handhaving van de verkeersveiligheid

COM(2008)151

BNC-fiche  651

Publ.nr.: L288, 5-11-11

2011/82/EU

- Op 29-9-2011 is een 2e lezing 

  akkoord bereikt.

R  Tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende

     het in rekening brengen van het gebruik van 

     bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware

     vrachtvoertuigen (Eurovignet)

COM(2008)436

BNC-fiche: 689

Publ.nr: L269, 14-10-11

2011/76/EU

- Op 12-9-2011 is een 2e lezing akkoord

   bereikt.

Luchtvaart

V Herziening verordening 261 over rechten voor

    vlietuigpassagiers

M Fitness check luchtvaartmarkt - Voorzien in 2012.
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M  Governance en stimuleringsmechanismen voor de

     uitrol van SESAR, de technologische pijler van het

     Europees luchtruim

COM(2011)923

BNC-fiche: 1352

- Verzonden aan Raad en EP op 22-12-2012.

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 beoogd op de TR van 

  22/23-3-2012.

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

V   Geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen 

      op luchthavens (onderdeel van het Luchthaven-

      pakket)

(Dit onderwerp stond eerder onder het kopje 'Lucht en 

geluid' van dit overzicht vermeld.

COM(2011)828

BNC-fiche 1325

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

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 april 2011 heeft een 

  gedachtewisseling plaatsgevonden.

- Behandeling in JBZ-raad.

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

BNC-fiche: 886

- Raad: voortgangsrapportage TR 11-3-2011

- EP: 1e lezing

M  Opzetten van een systeem voor het beheer van 

     de luchtvaartveiligheid in Europa

COM(2011)670

BNC-fiche: 1277

- Verzonden aan Raad en EP op 26-10-2011

Maritiem

M Zeebekkens (Noordzee en Atlantische Oceaan) - Voorzien in 2011, nog niet verschenen.

M  Pakket sociaal-maritieme agenda - Voorzien in 2012.

M  Blauwe groei: duurzame groei van de oceanen, 

     zeeën en kusten

- Voorzien in 2012.

R  Staatssteun aan maritiem transport.

M  Ontwikkeling maritieme strategie Atlantische

     Oceaan

COM(2011)782

BNC-fiche: 1306

- Verzonden aan Raad en EP op 21-12-2012

V  Wijziging verordening tot oprichting van Europees 

    Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

COM(2010)611

BNC-fiche: 1105

- EP: 1e lezing.

R  Herziening richtlijn minimum opleidingsniveau

     zeevarenden

COM(2011)555

BNC-fiche: 1247

- Raad: in de TR van 12-12-2011 is een algemene

  oriëntatie overeengekomen.

V Verordening betreffende het opstellen van een 

   programma voor de verdere ontwikkeling van een 

   geïntegreerd maritiem beleid

COM(2010)494 

BNC-fiche: 1084

Publ.nr.: L321, 5-12-2011

EU/1255/2011

- Akkoord bereikt in de Raad van 

  24-11-2011.

- Behandeling in RAZ. 

Intermodaal

    Strategisch plan inzake vervoerstechnologie 

    (Strategic Transport Technology Plan)

- Voorstel eind 2011 verwacht, nog niet 

  verschenen.
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R  Pakketreizen, vakantiepakketten en rondreis-

     pakketten (herziening 90/314/EG)

- Voorzien in 2012

     Pakket e-mobiliteit

V  Aansprakelijkheid derde landen bij Europese GNSS

     programma's

V  Invoering en exploitatie van de Europese satelliet-

     navigatiesystemen (GNSS)

COM(2011)814

BNC-fiche 1321

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

M  Een Europese visie voor passagiers: Mededeling

     over passagiersrechten in alle vervoerswijzen

COM(2011)898

BNC-fiche: 1349

- Verzonden aan Raad en EP op 19-1-2012.

V   Herziening van de TEN-T-richtsnoeren COM(2011)650

BNC-fiche: 1274

- Tijdens TR 12-12-2011 is de stand van 

  zaken besproken.

- Op de TR van 22/23-3-2012 is een algemene

  oriëntatie beoogd.

V Wijziging van Besluit nr. 1639/2006/EG tot vaststel-

    ling van een kaderprogramma voor concurrentie-

    vermogen en innovatie (2007-2013) en van 

    Verordening nr 680/2007/EG tot vaststelling van de 

    algemene regels voor het verlenen van financiële

    bijstand van de Gemeenschap op het gebied van

    de trans-Europese netwerken voor vervoer en

    energie (Proeffase voor het Europa-2020 initiatief

    inzake projectobligaties)

COM(2011)660

BNC-fiche: 1275 (één fiche met 

COM(2011)659)

- Verzonden aan Raad en EP op 21-10-2011. - Behandeling in ECOFIN

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

BNC-fiche: 1276

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

MILIEU DOSSIERS

Klimaat & Energie   

      "Inclusion of Land Use, Land Use Change and

      Forestry (LULUCF) in the EU emission reduction

      commitment" 

- Voorstel verwacht in het voorjaar van 2012.

      Voorstel voor duurzaamheidscriteria voor vaste 

      biomassa

- Voorstel begin 2012 verwacht, nog niet 

  verschenen.

- De reactie van de Commissie op de begin 2011

  gehouden consultatieronde en op de in januari 2012 

  gehouden mondelinge consultatie met lidstaten 

  wordt rond maart/april 2012 verwacht.

      Voorstel om indirecte broeikasgasemissies als 

      gevolg van biobrandstofproductie te mitigeren 

      (broeikasgasemissies die optreden door 

      indirecte veranderingen in landgebruik) (ILUC)

- Voorstel nu verwacht. - In oktober 2010 heeft een consultatieronde plaats-

  gevonden.

R   Maatregelen om de emissies in het zeevervoer

      op te nemen in de toezegging van de EU inzake

      vermindering van broeikasgassen indien er geen

      internationale voorschriften worden

      overeengekomen. 

- Voorstel in de loop van 2012 verwacht. - Er zijn drie stakeholderbijeenkomsten 

  georganiseerd. De Commissie heeft nog niet bepaald 

  welke maatregelen ze gaat nemen.
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M  Schone energie voor het vervoer. Een strategie voor 

     alternatieve brandstoffen.

- Verwacht in 2012.

V   Verslag over en eventueel voorstel tot herziening

      van de verordening over gefluoreerde 

      broeikasgassen (842/2006/EG)

- Commissie heeft het evaluatierapport op de

  Milieuraad van 19-12-2011 gepresenteerd.

- Herzieningsvoorstel medio 2012 verwacht.

- Het voorstel zal worden gebaseerd op het evaluatie-

  rapport (COM(2011)581) dat de Commissie op 

  26-9-2011 heeft uitgebracht.

V  CO2 doelstellingen voor auto's en vrachtwagens - Voorstel in het vierde kwartaal van 2012.

M   EU-aanpassingsstrategie (klimaat) - Verwacht in 2013.

      Strategie voor de reductie van CO2-emissies van 

      zware vrachtwagens

      emission"

- Mededeling en wetgevend voorstel verwacht in 

  2013.

      Emissies van stikstofoxide (NOx) in de luchtvaart

      beperken

- Verwacht in 2014.

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

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

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

   Commissie dit voorstel gepresenteerd.

- De voorgestelde verordening zal Besluit 280/2004/EC 

  vervangen.

Lucht en Geluid

R   Herziening Verfrichtlijn 

     (2004/42/EG)

- Voorstel aanvankelijk verwacht eind 2011. - De Commissie heeft een evaluatierapport 

  gepubliceerd op 8-06-2011 en beraadt zich nu of er wel 

  een wetgevend voorstel moet komen.

R   Geluidsemissies in het milieu door

      materieel voor gebruik buitenshuis 

      (wijziging 2000/14/EG)

- Verwacht eind 2011, nog niet verschenen.

R   Omgevingslawaai (herziening) - Voorstel verwacht in 2012. - De Commissie heeft op 7-06-2011 een implementatie-

  verslag over de huidige richtlijn gepubliceerd. 

- De Commissie heeft een consultatieronde aangekondigd, 

  maar wanneer deze plaatsvindt is nog niet bekend. 

  plaats.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

- Verwacht in 2012.

R   Richtlijn 1999/32/EC inzake het zwavelgehalte van

      bepaalde vloeibare brandstoffen (herschikking)

- Voorzien in 2013.
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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 2013. - Een publieke consultatie\ronde over de herziening 

  van de luchtwetgeving is eind september 2011 

  afgerond. 

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 09-12-2011.

- Door NL geagendeerd als diversenpunt op de

  Milieuraad van 09-03-2012.

R   Herziening richtlijn geluid- en uitstootnormen voor

      pleziervaartuigen en waterscooters

COM(2011)456

BNC-fiche:1217 

- Verzonden aan Raad en EP op 26-07-2011. - In 2009 heeft een public consultation plaatsgevonden. 

R   Zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen 

     (1999/32/EG)(Herziening)

COM(2011)439

BNC-fiche: 1230

- Commissievoorstel is op 15-07-2011 

  gepresenteerd. 

- Een voortgangsrapportage is besproken tijdens

  de Milieuraad van 19-12-2011.

- Plenaire stemming EP voorzien op 21-05-2012.

Biodiversiteit, Water en Bodem 

V   Bescherming van en handel in wilde flora en fauna - Voorstel verwacht eind 2011, nog niet 

  verschenen.

M   Financiering van Natura2000 - Mededeling verwacht eind 2011, nog niet 

  verschenen.

- Op 12-12-2011 is een werkdocument van de Commissie 

   verschenen (SEC(2011)1573.

M   Pakket inzake de internationale regeling inzake

      toegang tot de genetische hulpbronnen en

      verdeling van de voordelen ervan (TVV), met

      inbegrip van voorstellen voor besluiten van de Raad

      ter onderbreking en ratificering van de internationale

      overeenkomst en passende uitvoeringsinitia-

      tieven op EU-niveau (Nagoya-protocol)

- Mededeling en wetgevend voorstel verwacht

  in 2012. 

- Aan de orde geweest in de Milieuraad van 

  10-10-2011.

- De Commissie heeft aangegeven dat een impact 

  assessment wordt opgesteld over de ratificatie van het 

  zgn. Nagoya-protocol inzake 'Access and Benefit 

  Sharing'.

      Invasieve uitheemse soorten - Wetgevend voorstel verwacht in loop van 2012. - Op 27-01-2012 heeft de Commissie een consultatieronde

   geopend.

M   Blauwdruk ter bescherming van de Europese 

      watervoorraden

      - Beheersplannen voor stroomgebieden (KRW);

      - Herziening watertekort en droogte, inclusief 

        water-efficiëntie in gebouwen;

      - Kwetsbaarheid als gevolg van klimaatverandering.

- Het onderwerp is in de Informele Milieuraad

  van 24/26-3-2011 besproken.

- In de Milieuraad van 21-6-2011 zijn Raads-

  conclusies aangenomen.

- Voorzien 4e kwartaal 2012.

M  Biodiversiteitsstrategie - Verwacht in 2014.
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R   Bodem COM(2006)231

BNC-fiche: nr. 472

- Voortgangsrapportage behandeld tijdens de 

  Milieuraad van 15-03-2010. 

- Op 13-02-2012 heeft de Commissie het 

  voortgangsverslag over de implementatie van de

  Thematische Strategie Bodem, inclusief het toekomst-

  perspectief, aangenomen.

V   LIFE+ COM(2011)874

BNC-fiche: 1336

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

- Een oriënterend debat is voorzien op de 

  Milieuraad van 09-03-2012.

R  Herziening van de lijst van prioritaire stoffen uit 

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

COM(2011)876

BNC-fiche in voorbereiding

- Verzonden aan Raad en EP op 31-01-2012.   

V   Het op de markt brengen en gebruik van Biociden COM(2009)267

BNC-fiche: nr 896

- Op 23 november heeft Coreper ingestemd met 

  een akkoord in tweede lezing.

- Op 19 januari 2012 heeft ook het EP ingestemd.

- Het voorstel wacht nu op formele bekrachtiging

  in een komende Raad.

- Inwerktreding verordening op 1-9-2013.

Afvalstoffen

M   Groenboek plastic afval in het milieu - Voorzien eind 2011, nog niet

  verschenen.

R    Batterijenrichtlijn (2006/66/EG) - Voorstel voor een wijziging van artikel 4 van de 

  Batterijenrichtlijn verwacht eind 2011.

      Wetgevingsvoorstel betreffende de samenhang/

      vereenvoudiging van het acquis inzake afval-

      verwerking (herziening)

- Voorzien in 2012.

      "Ship dismantling" - Een wetgevend voorstel is voorzien medio 2012.

     Doelstellingen van het afval acquis - Verwacht in 2014.

R  Doelstellingen voor het voorkomen van storten

    (afvalstortrichtlijn)

- Verwacht in 2014.

R  Afval elektrisch en elektronisch materiaal (AEEA)

    (herziening) (Engels: WEEE)

COM(2008)810/4

BNC-fiche: 800

- Raad en EP hebben een akkoord in tweede 

  lezing bereikt, dit wacht op formele 

  bekrachtiging in een komende Raad.

Risicobeleid

M   Routekaart voor innovatie in nanotechnologie - Voorzien eind 2011, nog niet

  verschenen.

      Herziening van de strategie voor hormoon-

      ontregelaars

- Verwacht in loop van 2012. Op 10 augustus 2011 is een voortgangsrapportage over de 

implementatie van de al bestaande strategie verschenen 

(SEC(2011)1001)

V   Evaluatie van REACH - Verwacht in loop van 2012.

V   Export en import van gevaarlijke

      chemische stoffen (PIC)

COM(2011)245

Geen BNC-fiche gemaakt.

- Een voortgangsrapportage is besproken in de 

  Milieuraad van 19-12-2012. Raad en EP 

  onderhandelen nu over een akkoord in 1e lezing.

R   SEVESO III (Beheersing van de gevaren van

      zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn

      betrokken) 

COM(2010)781

BNC-fiche: nr 1140

- Raad en EP onderhandelen over een 1e 

  lezing akkoord.
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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 14-03-2011 heeft een

  gedachtewissling plaatsgevonden.

- In de Milieuraad van 21-06-2011 is een 

  voortgangsrapportage besproken. 

- Het Poolse voorzitterschap heeft in de Milieuraad

  van 19-12-2011 de stand van zaken

  gepresenteerd.

- Op de Milieuraad van 09-03-2012 wordt verkend

  of een PA mogelijk is.

- IenM ism EL&I

Ruimte en Steden

R/V Kader voor maritieme ruimtelijke

       ordening kustgebieden

- Wetgevend voorstel verwacht medio 2012.

Duurzame Ontwikkeling

M   Eco-innovatie Actieplan (inclusief het 

      2004-2009 "ETAP" rapport)

COM(2011)899

BNC-fiche: 1343

- Verzonden aan Raad en EP op 15-12-2011.

M   Rio+20: naar een groene economie en betere 

      governance (Rio+20)

COM(2011)363

BNC-fiche: 1214

- In de Milieuraad van 10-10-2011 zijn 

  raadsconclusies aangenomen.

- Voor de Milieuraad van 09-03-2012 worden 

  nieuwe raadsconclusies voorbereid.

- BZ

M   Stappenplan voor efficiënt hulpbronnengebruik

      in Europa.

COM(2011)571

BNC-fiche: 1250

- Vervolg op eerdere mededeling (COM(2011)21)

  is uitgekomen op 20-09-2011. 

- Tijdens de Milieuraad van 19-12-2011 zijn

  raadsconclusies aangenomen.

Horizontale (milieu)onderwerpen 

M  Mededeling inzake de uitvoering van 

      milieuwetgeving  en -beleid van de EU: een 

      gemeenschappelijke uitdaging

- Verwacht eind 2011, nog niet 

  verschenen.

    7e Milieu Actie Programma - In de Milieuraad van 20-12-2010 en van

  10-10-2011 zijn Raadsconclusies aangenomen.

- Onderwerp komt aan de orde in de Informele 

  Milieuraad van april 2012.

- Voorstel verwacht in de 2e helft van 2012.

R   Herziening van de richtlijn inzake milieueffect-

      rapportage (MER)

- Voorzien in loop van 2012. - De Commissie werkt momenteel aan een impact

  assessment, komt uit tesamen met het voorstel.

- NL werkte zelf ook aan een impact assessment, 

  dit is inmiddels afgerond.

R   Milieuaansprakelijkheid - Verwacht in 2014.
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