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Document nummer

Korte beschrijving

Stand van Zaken

De Europese Green Deal
Herziening verordening TEN-E COM(2020) 824

Herziening van TEN-E met als doel om de De Raad heeft een algemene oriëntatie
doelstellingen op het gebied van
bereikt. Het voorstel bevindt zich
klimaatneutraliteit te bereiken. Dit wordt momenteel in de triloogfase met
gedaan aan de hand van de ontwikkeling onderhandelingen tussen de Commissie,
van grensoverschrijdende infrastructuur de Raad en het Europees Parlement.
m.n. op het gebied van offshore wind,
waterstof, elektrolyse, smart grids, CCS.

Fit for 55
Energy Trading Systen (ETS) +
MSR

COM(2021)552

Effort Sharing Regulation
(ESR)

COM(2021) 555

Social Climate Fund (SCF)

COM(2021) 568

Amending Renewable Energy
Directive (REDII)

COM(2021)557

Voorstel voor aanscherping en
Voorstel wordt besproken op
uitbreiding van het Europese systeem
EU-niveau in Raadskader.
voor emissiehandel (ETS). Het gaat om
de sectoren industrie, elektriciteit,
luchtvaart, zeevaart, wegtransport en
gebouwde omgeving.
Voorstel voor ophoging van het Europese Voorstel wordt besproken op
ESR-doel en de nationale ESR-doelen
EU-niveau in Raadskader.
volgend uit dit EU-doel. Hieronder vallen
de sectoren die niet onder het bestaande
emissiehandelssysteem (ETS) vallen.
Voorstel voor een nieuw sociaal
Voorstel wordt besproken op
klimaatfond, voorgesteld onder het fit for EU-niveau in Raadskader.
55 pakket dat dient om draagvlak in
lidstaten te vergroten voor ETS-BRT, via
tijdelijke inkomenssteun voor mitigeren
van energie-armoede en ondersteunen
specifieke emissie reducerende
maatregelen.
Herziening richtlijn om bij te dragen aan Voorstel wordt besproken op
verhoogde CO2-doelstelling van 55%.
EU-niveau in Raadskader.
Doel: instellen hoger EU-doel voor
hernieuwbare energie en daarnaast
subdoelen voor sectoren/energiedragers

ambtelijk

ambtelijk

ambtelijk

ambtelijk

Herschikking energieefficiëntie richtlijn (EED)

COM(2021) 558 final
2021/0203 (COD)

Herschikkingsvoorstel voor de EU-brede Voorstel wordt besproken op ambtelijk
energie-efficiëntie-richtlijn (EED). O.a.
EU-niveau in Raadskader.
voorstellen m.b.t. ophoging bestaande
energiebesparings-doelen, bepalingen
rond publieke sectoren/gebouwde
omgeving en warmte/koude.

Privacy Verordening,
Herziening ePrivacy-richtlijn

COM(2017)10

Herziening van privacyregels voor
elektronische communicatiediensten.
Doel: hoog niveau van bescherming en
gelijk speelveld voor alle aanbieders van
communicatiediensten (traditioneel en
Over the Top-spelers). O.m.
cookiebepaling.

De Raad heeft een algemene oriëntatie
bereikt. Het voorstel bevindt zich
momenteel in de triloogfase met
onderhandelingen tussen de Commissie,
de Raad en het Europees Parlement.

Verordening Data governance
act

COM(2020)767

Creëren van een regelgevend kader voor
het vertrouwd beschikbaar maken van
data binnen de EU door overheden,
bedrijven en burgers.

De Raad heeft een algemene oriëntatie
bereikt. Het voorstel bevindt zich
momenteel in de triloogfase met
onderhandelingen tussen de Commissie,
de Raad en het Europees Parlement.

Een Europa dat klaar is voor
het digitale tijdperk

Herziening Digital Services Act COM(2020)825

Een veiligere online omgeving en de
Voorstel wordt besproken op ambtelijk
verdieping van de interne markt voor
EU-niveau in Raadskader.
digitale diensten, in het bijzonder online
tussenpersonen.

Verordening Wet inzake
digitale markten (Digital
Markets Act)

Via de wet inzake digitale markten
Voorstel wordt besproken op ambtelijk
worden toezicht en maatregelen
EU-niveau in Raadskader.
geïntroduceerd voor grote platforms met
een poortwachterspositie waar
gebruikers nauwelijks omheen kunnen.

COM(2020)842

Herschikking verordening
roaming

COM(2021)8529

Verlenging van de huidige roamingregulering met tien jaar. Huidige Vo.
loopt af op 30 juni 2022. Voorgestelde
aanpassingen zien op een verdere
verlaging van de groothandelstarieven,
eisen aan de kwaliteit van
dienstverlening en verbetering
informatievoorziening aan consumenten.

De Raad heeft een algemene oriëntatie
bereikt. Het voorstel bevindt zich
momenteel in de triloogfase met
onderhandelingen tussen de Commissie,
de Raad en het Europees Parlement.

Verordening Wet kunstmatige COM(2021) 206
intelligentie

Voorstel met doel om een interne markt Voorstel wordt besproken op ambtelijk
voor veilige en betrouwbare AI-systemen EU-niveau in Raadskader.
te faciliteren terwijl marktfragmentatie
wordt voorkomen.

Wijziging richtlijn inzake markt COM(2021)547
aanbieden van radioapparatuur

Voorstel heeft tot doel oplaadinterfaces BNC-fiche is in voorbereiding.
en oplaadprotocollen voor mobiele
telefoons en soortgelijke categorieën
radioapparatuur te harmoniseren en
daarmee het gebruiksgemak van de
consument te vergroten en kosten en eafval te verminderen.

2030 Policy Programme Path
to Digital Decade

(2021)574

Voorstel met doel om EU stappen te
BNC-fiche is in voorbereiding.
laten zetten op concrete doelstellingen
uit Digitaal Kompas (vaardigheden,
infrastructuur, technologie, digitalisering
bedrijfsleven, digitalisering publieke
dienstverlening)

Meerjarig Financieel Kader
2021-2027 1

Voor de MFK-voorstellen waarop een partieel akkoord is bereikt geldt dat deze mogelijk opnieuw op ambtelijk EU-niveau in Raadskader zullen worden besproken als gevolg
van het nieuwe MFK-voorstel in verband met COVID-19.
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Verordening
COM(2021)87
Gemeenschappelijke
ondernemingen onder Horizon
Europe

Het betreft de oprichting van 9
Voorstel wordt besproken op ambtelijk
gemeenschappelijke ondernemingen,
EU-niveau in Raadskader.
geïnstitutionaliseerde partnerschappen
met betrokkenheid van private partijen,
die bijdragen aan het bevorderen van de
groene en digitale transities en
maatschappelijke uitdagingen.

Besluit Europees Partnerschap COM(2021)89
Metrologie

Deelname van de Unie aan het
geïnstitutionaliseerde (art 185)
Partnership on Metrology.

De triloogfase met onderhandelingen
tussen de Commissie, de Raad en het
Europees Parlement is afgesloten.

Overige voorstellen
Verordening Brexit Adjustment COM(2020)845
Reserve

Verordening statistieken over
de landbouwinput en -output

COM(2021)37

De BAR is bedoeld om het bedrijfsleven Het Europees Parlement heeft op 15
en de overheid in de meest door Brexit september jl. met het voorstel
ingestemd. De Raad stemde daarnaast
getroffen lidstaten en sectoren te
ondersteunen. Het bestaat uit €5,4 mld. op 28 september jl in. De verordening is
vervolgens op 6 oktober bekendgemaakt
in lopende prijzen waarvan €886 mln.
aan Nederland gealloceerd is. Dit bedrag in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
is gebaseerd op de economische
verwevenheid, het quotaverlies van de
vissector en nabijheid van getroffen
regio’s. De referentieperiode voor Brexitgerelateerde uitgaven onder de BAR
loopt van 1 januari 2020 tot 31
december 2023.
Voorstel om bestaande verordeningen en Voorstel wordt besproken op ambtelijk
een richtlijn alsmede vrijwillige
EU-niveau in Raadskader.
dataleveringen met betrekking tot
Europese landbouwstatistieken te
integreren en te stroomlijnen in één
nieuwe kaderverordening.

Herziening verordening
COM(2021)54
regionale landbouwrekeningen

Voorstel om de regionale
De Raad heeft een algemene oriëntatie
landbouwrekeningen waarvoor op dit
bereikt.
moment geen regelgeving te bestaat te
integreren in de bestaande verordening.

Verordening buitenlandse
COM(2021)223
subsidies die de interne markt
verstoren

Voorstel om concurrentieverstoringen op Voorstel wordt besproken op ambtelijk
de interne markt als gevolg van
EU-niveau in Raadskader.
buitenlandse subsidie, via directe en
indirecte vormen van
overheidsondersteuning uit derde landen
ten aanzien van ondernemingen, beter
aan te pakken.

