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Aanleiding 
Elk vakdepartement brengt periodiek de Eerste en Tweede Kamer op de hoogte 
van de lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de reacties op raadplegingen 
van de Europese Commissie. Dit is conform de afspraken met de Kamers over EU-
informatievoorziening. U informeert met de bijgaande brieven beide Kamers over 
de stand van zaken betreffende EU-wetgevingsonderhandelingen en de EU-
raadplegingen op het beleidsterrein van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in 
de periode oktober-december 2022.  
 

Geadviseerd besluit 
• U (MEZK) kunt akkoord gaan met de bijgevoegde brieven aan de Eerste en 

Tweede Kamer en deze ondertekenen.  
• U (MKE, SMB) kunt akkoord gaan met het sturen van de bijgevoegde 

brieven.  
 

Kernpunten 
Overzicht EU-wetgevingsonderhandelingen  

• Er zijn in het vierde kwartaal van 2022 drie noodverordeningen op 
energiegebied uitgekomen en aangenomen via versnelde besluitvorming. 
Het betreft:   

o Noodverordening versnelde inzet hernieuwbare energie; 
o Noodverordening solidariteit via gezamenlijke gasinkoop, 

uitwisseling gas en prijsbenchmarks;  
o Noodverordening marktcorrectiemechanisme. 
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• Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 zijn – naast de 
bovengenoemde energiedossiers – de onderhandelingen over de 
onderstaande dossiers afgerond: 

o Emission Trading System (ETS), Effort Sharing regulation (ESR) 
en het Social Climate Fund (SCF), onderdeel van het FF55-pakket; 

o FAST-CARE; 
o Digital Services Act; 
o Digital Markets Act; 
o Beleidsprogramma 2030: Weg naar een Digitaal Decennium; 
o Wijziging richtlijn inzake markt aanbieden van radioapparatuur; 
o Verordening buitenlandse subsidies die de interne markt 

verstoren; 
o Verordening statistieken over de landbouwinput en -output 
o Normalisatieverordening. 

• Er zijn in het vierde kwartaal van 2022 daarnaast de volgende nieuwe EU 
dossiers voor EZK bijgekomen:  

o Voorstel verordening certificering koolstofverwijdering; 
o Voorstel richtlijn inzake aansprakelijkheid voor producten met 

gebreken; 
o Pakket modelrechtbescherming (intellectueel eigendom), 

bestaande uit een voorstel voor een wijziging van verordening 
gemeenschapsmodellen en een voorstel voor een herschikking van 
de richtlijn rechtsbescherming van modellen. 

 
EU-raadplegingen  

• Door EZK is er in de periode oktober – december op de volgende EU-
raadplegingen gereageerd:  

o Herziening tijdelijk crisis staatssteun kader; 
o Garantiemelding in het kader van staatssteun; 
o Herziening de minimis verordening in het kader van staatssteun. 

• De reacties op de raadplegingen worden als bijlagen naar de beide Kamers 
gezonden. 
 

 
 




