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INFORMATIENOTA
1. Inventaris politieke elementen
(uittreksel uit het verslag van de werkgroep burden sharing 2030 - 9/3/2020)
•

Niet-ETS:

-

Verdeling van de BE doelstelling van -35% (procentueel en in ton CO2-eq na vaststelling van het
traject voor België op EU-niveau)
Vaststellen van de inspanningen op het federale niveau
Verdeling van de kwantitatief beperkte vormen van flexibiliteit (gebruiksrecht LULUCF-kredieten)
Solidariteitsaspecten
Regeling van de transportemissies

•
-

LULUCF:
Verdeling onder de gewesten van de ‘no-debit rule’
Verdeling van de beschikbare flexibiliteiten (kredieten bosbeheer)
Verdeling van het referentieniveau HWP
Solidariteitsaspecten

•

Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie:

-

Afspraken voor het geval de Belgische doelstelling voor hernieuwbare energie van 13% na 2020 niet
wordt behaald (in uitvoering van artikel 32, §4, van de Governance-verordening) ...

-

Afspraken inzake aanmelding en uitwerking van artikel 7 richtlijn energie-efficiëntie

•

Verdeling van de veilingopbrengsten

•

Bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering

•

Naleving

2. Contextelementen waarmee rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de
methodologie en de onderhandelingskalender
•

Timing EU 2030 Climate Target Plan: De nieuwe EU economie overkoepelende-klimaatdoelstelling
tegen 2030 wordt normaal gezien aangenomen door de Europese Raad in december. Echter, de
verdeling van deze doelstelling tussen de sectoren (ETS/non-ETS etc.) en tussen de lidstaten zal pas
gebeuren tijdens de onderhandelingen over de sectorale wetgeving (voorstellen verwacht in Q2

2021). De doelstellingen op lidstaatniveau zullen ook afhangen van de vraag of de architectuur van
het klimaatkader hervormd zal worden (uitbreiding EU ETS naar de non-ETS-sectoren of niet,
behoud van nationale doelstellingen of niet, samensmelten van landbouw- en landsector of niet, …).
De architectuur wordt de komende maanden besproken.
•

Uitvoering van het bestaande wetgevend kader voor de periode na 2020: los van de aangekondigde
herziening van verschillende Europese wetgevingen in het kader van het Climate Target Plan voor
2030 (EU ETS Directive, Effort Sharing Regulation, LULUCF regulation, Renewable energy & energy
efficiency directives…) stelt de bestaande wetgeving (met name de Europese verordening
"Governance of the Energy Union and Climate Action") het kader vast waaraan de lidstaten zich
vanaf 2021 moeten houden; momenteel is er geen bestaand intra-Belgisch akkoord waarin de
modaliteiten voor deze naleving werd vastgelegd.

•

Internationale klimaatfinanciering: In 2021 starten de internationale onderhandelingen over een
nieuwe collectieve post-2025 doelstelling voor internationale klimaatfinanciering, die de huidige
doelstelling van 100 miljard dollar per jaar tegen 2020 (en geldend tot 2025) zal vervangen. Deze
onderhandelingen moeten vóór de COP in 2025 afgerond zijn.

3. Vraag van de voorzitter
Gegeven de verschillende mogelijkheden van een samenwerkingsakkoord 21-30 en gegeven de context
waarin de onderhandelingen moeten gebeuren verzoekt de voorzitter de leden van de NKC te willen
aangeven welke stappen en welke timing voor de onderhandelingen hen opportuun lijken.

