
Annex I:  Nieuwe initiatieven

Nr Titel Toelichting Commissie 
EK

Fractie(s) Fractie-motivering

1 Pakket Fit for 55 a) Herziening van het EU-emissiehandelssysteem (ETS), inclusief zeevaart, luchtvaart en Corsia, en 
een voorstel voor ETS als eigen middelen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021)

b) Mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (CBAM) en een voorstel voor CBAM als eigen 
middelen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021)

c) Verordening inzake de verdeling van de inspanningen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 
192, lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2021)

d) Wijziging van de richtlijn betreffende hernieuwbare energie om uitvoering te geven aan de ambitie 
van de nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030 (wetgeving, incl. effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 
2e kwartaal 2021)

e) Wijziging van de richtlijn betreffende energie-efficiëntie om uitvoering te geven aan de ambitie van 
de nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030 (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 2e 
kwartaal 2021)

f) Wijziging van de verordening inzake de opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door 
landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 192, 
lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2021)
g) Vermindering van methaanemissies in de energiesector (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 
artikelen 192 en 194 VWEU, 2e kwartaal 2021)

h) Herziening van de energiebelastingrichtlijn (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 2021)

i) Herziening van de richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen 
(wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 2e kwartaal 2021)

j) Herziening van de verordening tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe 
personenauto's en nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 192, 
lid 1, VWEU, 2e kwartaal 2021)

k) Herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 4e kwartaal 2021)

l) Herziening van het derde energiepakket voor gas (Richtlijn 2009/73/EU en Verordening (EG) nr. 
715/2009) om concurrerende koolstofvrije gasmarkten te reguleren (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikel 194 VWEU, 4e kwartaal 2021)

EZK/LNV, 
IWO

BIZA/AZ (k) 
(Herziening 
van de 
richtlijn 
betreffende 
de energie-
prestatie van 
gebouwen)

SP, VVD (a, 
b), PvdA, GL, 
CDA

SP: Houdt het gros van het wetgevingspakket van de Green Deal in. 
Vraagt daarom om prioriteit.

PvdA: Veel beleid op dit thema is grensoverschrijdend. Door afstemming 
in Europa kan het meeste bereikt worden tegen de minste kosten. Met 
samenwerking en zonder concurrentienadelen.

VVD: a) (incl. zeevaart, luchtvaart en Corsica, 2e kwartaal 2021. Als dit 
niet Europees wordt opgepakt komt er nationale wetgeving mogelijk met 
consequenties voor het vestigingsklimaat. b) Kan bepalend zijn voor de 
Nederlandse wet- en regelgeving.

CDA: Consequenties voor de Nederlandse samenleving

2 Pakket circulaire 
economie

a) Beleidsinitiatief betreffende duurzame producten, inclusief een herziening van de richtlijn inzake 
ecologisch ontwerp (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2021) 

b) Herbruikbare elektronica (niet-wetgevend, 4e kwartaal 2021)

IWO, 
EZK/LNV

CU, PvdA, GL CU: Onderdeel CU programma. Van groot belang ivm duurzaamheid. 

PvdA: Veel beleid op dit thema is grensoverschrijdend. Door afstemming 
in Europa kan het meeste bereikt worden tegen de minste kosten. Met 
samenwerking en zonder concurrentienadelen.

3 Pakket biodiversiteit en 
gifvrij milieu

a) Actieplan voor de ontwikkeling van de biologische productie: op weg naar 2030 (niet-wetgevend, 
1e kwartaal 2021) 

b) Het risico op ontbossing en bosdegradatie dat samenhangt met producten die in de EU op de 
markt worden gebracht, zoveel mogelijk beperken (wetgevend, incl. effectbeoordeling, 2e kwartaal 
2021) 

c) Actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem tot nul terug te brengen (niet-wetgevend, 2e 
kwartaal 2021) 

d) Nieuw regelgevingskader om ecosystemen opnieuw gezond te maken (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikel 192 VWEU, 4e kwartaal 2021)

IWO, 
EZK/LNV

CU, SP, 
PvdA, GL (B 
en D)

CU: Van groot belang ivm duurzaamheid.

PvdA: Veel beleid op dit thema is grensoverschrijdend. Door afstemming 
in Europa kan het meeste bereikt worden tegen de minste kosten. Met 
samenwerking en zonder concurrentienadelen.

CDA: Van belang voor de inrichting van Nederland



4 Duurzame en slimme 
mobiliteit

a) Herziening van de richtlijn betreffende intelligente vervoerssystemen, met inbegrip van een 
initiatief betreffende multimodale vervoersbewijzen (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 
VWEU, 3e kwartaal 2021) 

b) Herziening van de verordening betreffende het trans-Europese vervoersnetwerk (wetgevend, incl. 
effectbeoordeling, artikel 172 VWEU, 3e kwartaal 2021) 

c) EU-spoorlijninitiatief 2021, inclusief de herziening van de verordening inzake corridors voor het 
goederenvervoer en maatregelen om het personenvervoer per spoor te stimuleren (niet-wetgevend 
en wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 91 VWEU, 3e kwartaal 2021) 

d) Ontwikkeling van emissienormen voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen na Euro 
6/VI (wetgevend, incl. effectbeoordeling, artikel 114 VWEU, 4e kwartaal 2021)

IWO, 
EZK/LNV

PvdA, GL PvdA: Veel beleid op dit thema is grensoverschrijdend. Door afstemming 
in Europa kan het meeste bereikt worden tegen de minste kosten. Met 
samenwerking en zonder concurrentienadelen.


