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‘Clean Energy’ pakket

Volgende acht wetgevende voorstellen, gepubliceerd eind 2016, 
werden  gefinaliseerd en gepubliceerd en moeten nu worden 
omgezet en geïmplementeerd:

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

Verordening elektriciteitsmarkt
Richtlijn elektriciteitsmarkt 
Verordening ACER (agentschap voor de samenwerking van 
energieregulatoren)
Verordening risicoparaatheid in de elektriciteitssector



Vernieuwing van Europees energiebeleidskader 

door ‘Clean Energy’ pakket
Onder andere:

‘Governance’ verordening
Beleidskader om doelstellingen van Energie Unie  te realiseren  

Europese 2030 doelstellingen voor HE (32%) en EE (32,5%)

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



Voorbereiding nieuwe Europese energieregelgeving

Voorstel voor verordening banden “labelling”
Belangrijk voor o.a. energie-efficiëntie
Er wordt gestreefd naar finaal akkoord tussen Raad en EP in de 
trilogen

Herziening Europese gasregelgeving
EC bereidt voorstellen voor die gepubliceerd zouden worden midden 
2020.
O.a. aandacht voor duurzaamheid

Biomethaan, waterstof, synthetische gassen



Voor energie relevante wetgeving in 
voorbereiding in andere raadsformaties

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

Connecting Europe Facility
Grensoverschrijdende samenwerking voor hernieuwbare energie

Life
Horizon Europa
Invest-EU

Duurzame financiering (‘sustainable finance’)
Wetgevend initiatief om duurzame investeringen en beleggingen te 
bevorderen.
Er wordt bepaald welke vormen van energieproductie als duurzaam 
kunnen beschouwd worden.
Verplichtingen worden ingevoerd om beleggers te informeren over het al 
dan niet duurzaam karakter van investeringen.



Niet-wetgevende energiedossiers
Lange termijn strategie klimaat (2050):

Voorstel gepubliceerd door EC eind november 2018
Voorgesteld ambitieniveau:  netto nul emissies in 2050;
Besluit over ambitieniveau door Europese Raad in tweede helft 
2019

Nationale energie-klimaatplannen (2030)
EC publiceerde aanbevelingen op ontwerpplannen van de  
lidstaten.
Op Raad Energie van 24 september wordt besproken hoe 
ambitieniveau door lidstaten zou kunnen verhoogd worden om 
ambitieniveau van Europese doelstellingen te realiseren.
Lidstaten moeten eind 2019 definitieve plannen indienen.

Europese energie infrastructuur
Nieuwe lijst van ‘projecten van gemeenschappelijk belang’ 
worden voorbereid. 
Deze projecten komen in aanmerking voor EU financiering.



Energie-initiatieven van Europese Commissie
Mededeling ‘Nieuw institutioneel kader voor energie- en 
klimaatbeleid tegen 2025’ 

Gepubliceerd in april 2019 
Er wordt gesteld dat het wenselijk is in de toekomst 
regelgeving over energiefiscaliteit te stemmen met 
gekwalificeerde meerderheid en niet langer met unanimiteit.
Hiervoor is geen nieuwe wetgeving nodig maar wel 
goedkeuring door alle lidstaten.
Het is nog niet duidelijk hoe de Raad hier verder mee zal 
omgaan.

Batterijenstrategie
De EC ontwikkelt een aantal initiatieven om er voor te zorgen 
dat de EU zelf batterijen op duurzame wijze zal gaan 
produceren.
Een sterke groei van het gebruik van batterijen is nodig voor 
elektrische wagens en voor opslag van hernieuwbare energie.



Recente publicaties van Eur. Commissie

Competitiveness of the renewable energy sector
Studie
Potentiële voordelen van hernieuwbare energie voor de industrie

Establishment of a smart readiness indicator for buildings
Richtlijn energieprestaties gebouwen
Publieksconsultatie tot 3/10/2019



Nieuwe Europese Commissie

Kandidaat commissarissen werden bekend gemaakt.
Voor energie: Kadri Simson, Estland
Wachten op werkprogramma nieuwe Commissie



Internationale energiedossiers

Energy Charter Treaty
Internationaal verdrag over bescherming van energie-investeringen.
Het verdrag wordt gemoderniseerd.
De EC coördineert de onderhandelingen namens de EU lidstaten 
krachtens een mandaat verstrekt door de Raad Energie.



Kalender Raad Energie

Raden Energie

24 september 2019
aanbevelingen van EC m.b.t. nationale energie-klimaat plannen

Lange Termijn Strategie Klimaat

4 december 2019

SET-Plan conferentie op 13-15 november 2019 te Helsinki
‘SET’ = strategisch energie technologieplan



Belgische coördinatie

Woordvoerder in Raad Energie is de federale energieminister. 

Krachtens de toerbeurtregeling is de Vlaamse energieminister  
assessor tijdens het Finse voorzitterschap.



Dank voor uw aandacht.


