
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven 
van de lidstaten van de Europese Unie 

Nr. 3166 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
EN KLIMAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 augustus 2021 

Hierbij meld ik u dat de BNC-fiches met behandelvoorbehoud die 
onderdeel zijn van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie en 
antwoorden op daaraan gerelateerde Kamervragen niet binnen de 
daarvoor geldende termijn aan uw Kamer kunnen worden verzonden. 
Vanwege de samenhang tussen de verschillende voorstellen binnen het 
pakket zullen de BNC-fiches als één pakket aan uw Kamer worden 
gestuurd. 

Het betreft de volgende voorstellen en Kamervragen: 
– COM(2021)551: Directive amending Directive 2003/87/EC establishing a 

system for greenhouse gas emission allowance trading within the 
Union, Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and 
operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas 
emission trading scheme and Regulation (EU) 2015/757 (ETS); 

– COM (2021)571: Decision amending Decision (EU) 2015/1814 as 
regards the amount of allowances to be placed in the market stability 
reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme until 
2030; 

– COM (2021)555 – Regulation amending Regulation (EU) 2018/842 on 
binding annual greenhouse gas emission reductions by Member 
States from 2021 to 2030 contributing to climate action to meet 
commitments under the Paris Agreement (ESR); 

– COM (2021)568: Directive establishing a Social Climate Fund; 
– COM (2021)557: Proposal for a Directive amending Directive (EU); 

2018/2001 of the European Parliament and of the Council, Regulation 
(EU) 2018/1999 of the European Parliament and of the Council and 
Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council as 
regards the promotion of energy from renewable sources, and 
repealing Council Directive (EU) 2015/652 (REDII); 

– COM (2021)558: Directive on energy efficiency (recast) (EED) 
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– Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Staatssecretaris 
van Economische Zaken en Klimaat over klimaatplannen vanuit 
Brussel, ingezonden 15 juli 2021 

Uw Kamer zal deze en de andere BNC-fiches inzake het Fit-for-55-pakket in 
september ontvangen, zoals tevens tijdens het Commissiedebat op 10 juni 
2021 met u is gedeeld (Kamerstuk 32 813, nr. 809). 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
D. Yeşilgöz-Zegerius
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