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‘Clean Energy’ pakket
De acht wetgevende voorstellen gepubliceerd eind 2016 werden 
verder afgewerkt onder Oostenrijks vzp.
Reeds gepubliceerd:

Wijziging richtlijn energieprestaties gebouwen
Wijziging richtlijn energie-efficiëntie
Herziene richtlijn hernieuwbare energie
Governance verordening

Electricity Market design
Verordening en richtlijn elektriciteitsmarkt 

Voorlopig akkoord tussen Oost. vzp. en EP op 18 december 2018

Te bevestigen door de lidstaten in januari 2019

Verordening ACER (agentschap voor de samenwerking van 
energieregulatoren)

Akkoord bereikt, nog te publiceren

Verordening risicoparaatheid in de elektriciteitssector
Akkoord bereikt, nog te publiceren



Vernieuwing van Europees beleidskader 
door ‘Clean Energy’ pakket
Onder andere:

Europese 2030 doelstellingen voor HE (32%) en EE (32,5%)
Beleidskader om doelstellingen te realiseren in de governance 
verordening 

nationale 2030 energie-klimaat beleidsplannen

Energie-efficiëntie, energieprestaties gebouwen
Verderzetting nationale jaarlijkse energiebesparingsverplichtingen
Nationale lange termijn strategie voor renovatie van gebouwen
Verplichtingen voor installatie laadpalen in bepaalde gebouwen om 
elektromobiliteit te bevorderen 

Hernieuwbare energie
Geen nationale doelstellingen opgelegd voor 2030; lidstaten bepalen 
die in nationaal energie-klimaatplan

Vernieuwing van het ‘design’ van de elektriciteitsmarkt
een actievere rol voor consumenten en aandacht voor de integratie van 
hernieuwbare energie



Andere energiedossiers

Herziening gasrichtlijn
Voorstel voor verordening banden “labelling”

Belangrijk voor o.a. energie-efficiëntie
Bedoeling is in de Raad Energie op 4/3 tot een algemene benadering 
te komen. Het EP zou stemmen in februari

Richtlijn Energie-Efficiëntie - aanpassing 2030 doelstelling 
voor energie-efficiëntie aan impact brexit

eerder technische kwestie; op Raad Energie 4/3

Meerjarig Financieel Kader (MFK) : afwerking besluitvorming over 
EU-financieringsfondsen;  voor energie:

Connecting Europe Facility
Grensoverschrijdende samenwerking voor hernieuwbare energie

Life
Horizon Europa
Invest-EU



Niet-wetgevende energiedossiers

Lange termijn strategie klimaat (2050):
Gepubliceerd door EC eind november 2018
Voorgesteld ambitieniveau: 

netto nul emissies in 2050;

Daarvoor is ook inzet van carbon ‘sinks’ en CCS nodig.

Bespreking in Raden Energie in maart en juni 2019
Impact op vele beleidsdomeinen die dit ook zullen bespreken
Komt aan bod op informele Europese Raad in mei 2019

Raadsconclusies over toekomstig energiesysteem
Voorbereiding in februari en maart
Aan te nemen op Raad Energie in juni 2019
Komen onder andere aan bod: energieopslag, innovatie, 
infrastructuur
Verband met lange termijn strategie klimaat



Energie-initiatieven van Europese Commissie
Nationale energie-klimaatplannen (2030)

19 lidstaten hebben plan tijdig ingediend (eind december)
EC moet aanbevelingen formulerenten laatste eind juni 2019
misschien voorlopige analyse door EC in april 2019

State of Energy Union
Publicatie door EC in maart 2019

Rapport over energieprijzen en –kosten
Werd gepubliceerd op 9/1/2019

Mededeling ‘Nieuw institutioneel kader voor energie- en 
klimaatbeleid tegen 2025’ 

uitbreiding stemming met gekwalificeerde meerderheid naar 
energiefiscaliteit
Mededeling gepubliceerd op 15/1/2019

Heeft betrekking op fiscale maatregelen in alle 
beleidsdomeinen, ook energie en milieu komen aan bod;
Geen wetgevend voorstel, wel plan van aanpak



Energie

Planning Europese Commissie (vervolg):
Vooruitgangsrapport hernieuwbare energie
Initiatief in verband met cybersecurity
Nieuwe lijst infrastructuurprojecten van ‘gemeenschappelijk 
belang’
Initiatief om de internationale rol van de euro te versterken in 
verband met energie

Heel wat initiatieven voor overleg met derde landen 
VS, Japan, Noorwegen, Opec, China, India, G20



Energie

Kalender Raad Energie:
Raden Energie

4 maart en 25 juni

Informele Raad Energie: 2 april
Vergadering EU directeuren-generaal Energie:

14/3 in Boekarest

Woordvoerder in Raad Energie is de federale energieminister. 
De Waalse energieminister is assessor.



Dank voor uw aandacht.


