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Aanleiding

Op 9 december zijn vragen gesteld door kamerlid Van der Lee betreffende

fossiele investeringen met EU geld Deze vragen zijn gesteld in de context van de

REPower EU onderhandelingen die zich momenteel in de triloogfase bevinden

Beslispunten
• Akkoord met beantwoording kamervragen zie bijiage Bij akkoord graag de

brief ondertekenen

• Akkoord voor openbaarmaking van deze nota

Kernpunteti
• De beantwoording is ambtelijk afgestemd met EZK

• Op moment van schrijven van de Kamervragen 9 december waren de

triloog onderhandeiingen in voile gang Op 14 december is er een voorlopig
akkoord bereikt op het REPower EU voorstel De tekst moet ten tijde van

schrijven van de beantwoording nog worden goedgekeurd door de Raad en

het Europese Parlement voordat het de formele aannameprocedure ingaat
• Kameriid Van der Lee vraag het kabinet om vast te houden aan een strakke

Min ais het aankomt op de discussie rondom de mogelijke uitzondering op het

Do No Significant Harm DNSH principe in het REPower voorstel Specifiek
wordt er ook ingegaan op de rol van olie

• Het kabinet heeft zich tijdens de onderhandelingen in liin met de eerder

vastoestelde positie en het verzoek van kamerlid Van der Lee actief inaezet

op het inperken van uitzonderingen op het Do No Significant Harm criterium

In belangrijke mate is dat ook gelukt zo is oiie uitgesloten van REPower EU

met uitzondering van de iidstaten die in het zesde en negende sanctiepakket

zijn uitgezonderd HON SK TSJ

• Kamerlid Van der Lee vraagt of u bereid bent de CIE te vragen om

voorafgaand aan de goedkeuring van REPower hoofdstukken een beoordelinQ

te laten maken ten aanzien van de EU behoeften voor leverinoszekerheid

o De Europese Commissie toetst bij de beoordeling van REPower EU

hoofdstukken al in hoeverre hervormingen en investeringen bijdragen
aan de doelen van REPower EU indusief leveringszekerheid

• Kamerlid Van der Lee vraagt of u zich vasthoudt aan de positie dat

uitzonderingen op DNSH criteria oebonden moeten ziin aan een toets van de

Europese Commissie zodat het totale volume aan fossiel niet omhoog gaat
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een lock in voorkomen wordt en hernieuwbare alternatieven niet beschikbaar

zijn
o Nederland is blijven pleiten voor een goede onderbouwing als binnen

het REPowerEU hoofdstuk van de DNSH uitzondering gebruik

gemaakt wordt Op die manier zullen lidstaten een rechtvaardlQina

voor het gebruik van de uitzondering moeten indienen en kan het

alleen aangewend worden om acute leveringszekerheid te borgen In

het uiteindeliike akkoord is de uitzondering voor het DIMSH criterium

verder inaeoerkt in lijn met de NL positie

Politiek bestuurlijke context

Verschiiiende partijen hebben aangegeven beiang te hechten aan een scherpe
afbakening van de DNSH uitzondering in REPower EU Dit is ook de inzet van het

kabinet geweest

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Aanleiding

Op 9 december zijn vragen gesteld door kamerlid Van der Lee betreffende

fossiele Investeringen met EU geld U heeft in reactie op een eerdere versie van

de concept beantwoording nota van 19 december aangegeven de

beantwoording op vraag 6 araag uitaebreider te zien

Bijiagen

geen

Beslispunten
• Akkoord met beantwoording kamervragen zie bijiage Bij akkoord graag de

brief ondertekenen

• Akkoord voor openbaarmaking van deze nota

Kernpunten
• De kamervragen door kamerlid Van der Lee betreffende fossiele

investeringen met EU geld zijn gesteld in het kader van de context van de

REPower EU onderhandelingen Op 14 december 2022 hebben de Raad en het

Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt op het REPowerEU

voorstel De definitieve teksten zijn nog niet beschikbaar ook moeten de

Raad en het EP nog instemmen met het akkoord

• U heeft aangegeven vraag 6 graag uitgebreider beantwoord te zien Vraag 6

Bent u bereid om de Europese Commissie voorafgaand aan de goedkeuring
van de REPowerEU hoofdstukken uit het herstelfonds een beoordeling te laten

maken van de EU behoeften ten aanzien van leveringszekerheid om scherp te

krijgen hoe de REPowerEU doelstellingen zo efficient mogelijk behaald kunnen

worden

• In eerste instantie was het volgende conceptantwoord aan u voorgelegd
o De Europese Commissie toetst bij het beoordelen van de REPowerEU

hoofdstukken in hoeverre de voorgenomen hervormingen en

investeringen effectief bijdragen aan de doelen van REPowerEU

waaronder leveringszekerheid
• In plaats daarvan is het volgende antwoord opgesteld

o In mei heeft de Europese Commissie een inventarisatie gedaan van de

benodigde investeringen om de afhankelijkheid van Russische fossiele

energie af te bouwen Investeringen en hervormingen in de REPower-

EU hoofdstukken dienen bij te dragen aan het afbouwen van de

afhankelijkheid van Russische fossiele energie en in het verlengde
daarvan aan de leveringszekerheid van gas van de EU Dat kan

bereikt worden door een aantal doelen die in REPower EU opgesteld
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zijn zoals het diversificeren van aanbod verbeteren van de energie
infrastructuur verminderen van de energievraag het verhogen van

energie efficientie van gebouwen en het verduurzamen van de

Industrie De Europese Commissie toetst bij het beoordelen van de

REPowerEU hoofdstukken die door lidstaten ingediend worden in

hoeverre de voorgenomen hervormingen en investeringen effectief

bijdragen aan deze doelen van REPowerEU Het kabinet acht het van

belang dat de REPower EU plannen effectief bijdragen aan de

voorgestelde doeien en deze toets van de Europese Commissie borgt
dit

• Tevens is de zin Ll wordt hier [triloog akkoord] nader over geinformeerd in

het verslag van de Eurogroep Ecofin van 16 en 17 januari toegevoegd aan de

conceptbeantwoording

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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