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Bijlage(n) 
1 Geachte Voorzitter, 

 
Hierbij stuur ik u de Geannoteerde Agenda van de informele Energieraad die op 
22 september a.s. onder Sloveens voorzitterschap plaatsvindt. Deze zal fysiek in 
Ljubljana, Slovenië, plaatsvinden. 
 
Op de agenda staat een beleidsdebat over de Commissievoorstellen voor 
herziening van de richtlijnen betreffende hernieuwbare energie (Renewable 
Energy Directive, RED) en energie-efficiëntie (Energy Efficiency Directive, EED). 
Deze voorstellen zijn onderdeel van het zogeheten “Fit-for-55%”-pakket dat de 
Commissie 14 juli jl. presenteerde. Naast deze onderwerpen is er ook een 
gezamenlijk agendapunt met de Transportministers over e-mobility. In aansluiting 
op deze informele Energieraad zal er namelijk ook een informele Transportraad 
plaatsvinden. Hierover is uw Kamer separaat via de Geannoteerde Agenda voor 
die Raad geïnformeerd. 
 
Het kabinet zal deelnemen aan deze informele Energieraad. 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u te informeren over de stand van 
zaken rondom de herziening van de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van 
klimaat, milieubescherming en energie. De Europese Commissie beoordeelt aan 
de hand van deze richtsnoeren voorgenomen staatssteun op het gebied van 
klimaat, milieubescherming en energie. Momenteel is zij bezig deze richtsnoeren 
te herzien en heeft hiervoor een publieke raadpleging opengesteld. De Europese 
Commissie beoogt de herziene richtsnoeren per 1 januari 2022 in werking te laten 
treden. Het kabinet heeft haar positie t.a.v. de ontwerprichtsnoeren onder meer 
kenbaar gemaakt aan de Europese Commissie in een reactie op bovengenoemde 
publieke raadpleging.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De reactie op deze raadpleging is als bijlage bij deze brief gevoegd. 
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Hoogachtend, 
 
 
 
 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Klimaat en Energie


