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A. Politieke context, probleemomschrijving en subsidiariteitscontrole 

Politieke context  

Om de ambities van de Europese Green Deal, waaronder de aangescherpte klimaatdoelstelling van de EU voor 
2030 en de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050 waar te maken, is een grondige herziening van het 
energiesysteem nodig, aangezien dat verantwoordelijk is voor 75 % van de uitstoot van broeikasgassen in de 
EU. Het versnellen van de uitrol van hernieuwbare energie speelt een centrale rol in het succes van de 
Europese Green Deal; het zal er ook toe bijdragen dat de EU minder afhankelijk wordt van ingevoerde fossiele 
brandstoffen en dat de energieprijzen dalen. De bijdrage van zonne-energie aan deze transitie zal aanzienlijk 
moeten toenemen om een geïntegreerd energiesysteem aan te drijven, eindgebruikerssectoren te elektrificeren 
en de beoogde uitrol van hernieuwbare waterstof te ondersteunen.  

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een uitgebreid wetgevingspakket ingediend om werk te maken 
van de Europese Green Deal. Het pakket bevatte voorstellen met betrekking tot het emissiehandelssysteem, 
energie-efficiëntie, laadinfrastructuur en energiebelasting. Het bevatte ook een herziening van de richtlijn 
hernieuwbare energie, waarin het doel werd vooropgesteld om het aandeel van hernieuwbare energie in de EU 
in 2020 te verdubbelen tot ten minste 40 % van het eindenergieverbruik in 2030 en waarin aanvullende 
maatregelen werden opgenomen om de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken. 
Daarnaast heeft de Commissie in mei 2021 haar industriestrategie geactualiseerd en daarbij verwezen naar de 
versterking van de waardeketen van de zonne-energiesector in de EU. 

In deze context omvat het werkprogramma 2022 van de Commissie een EU-strategie inzake zonne-energie, die 
ook is terug te vinden in het verslag over de stand van de energie-unie. Doel is het potentieel van zonne-energie 
te helpen ontsluiten om bij te dragen tot de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Green Deal, 
voortbouwend op het in juli gepresenteerde wetgevingspakket en de lopende uitvoering van het pakket schone 
energie. In het kader van de strategie zal de stand van zaken op het gebied van zonne-energie in de EU worden 
geanalyseerd, zullen belemmeringen worden geïdentificeerd, zullen maatregelen worden voorgesteld om de 
uitrol te versnellen, zal ervoor worden gezorgd dat het publiek profiteert van de daarmee samenhangende 
kansen en zal de systeemintegratie worden verbeterd. Ook zal worden nagegaan hoe het concurrentievermogen 
van de EU in de waardeketen van zonne-energie kan worden bevorderd. 

Probleem dat met het initiatief wordt aangepakt 

In 2020 zal hernieuwbare zonne-energie 5 % van de elektriciteitsmix van de EU uitmaken, tegenover 3 % in 
2015. Na jaren van traagheid bij de uitrol van zonne-energie in de EU, begonnen de cijfers in 2018 te stijgen tot 
een geïnstalleerd vermogen van 20 GW in 2020. De vooruitgang verschilt echter van lidstaat tot lidstaat. Om het 
aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix tegen 2030 op te trekken tot 40 % zoals beoogd in de 
Europese Green Deal, moet de uitrol met een factor 3,5 worden versneld, van 120 GW in 2020 tot 420 GW in 
2030.  

In de strategie zal daarom aandacht worden besteed aan uitdagingen voor de uitrol en opwekking van zonne-
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energie op gebieden als aanbestedingsprocedures, financiële steunregelingen, vergunningsprocedures, 
netaansluiting of garanties van oorsprong. Er zal ook worden gekeken naar specifieke uitdagingen voor alle 
vormen van uitrol, zowel fotovoltaïsche als thermische, van residentiële tot grootschalige installaties, met 
inbegrip van innovatieve modaliteiten, zoals in gebouwen geïntegreerde fotovoltaïsche systemen.  

In de strategie zal ook aandacht worden besteed aan het waarborgen van ononderbroken toegang tot 
betaalbare en concurrerende zonne-energieproducten en aan het bevorderen van hoge duurzaamheidsnormen, 
onder meer met betrekking tot milieueffecten en efficiënt gebruik van grondstoffen (bijvoorbeeld door middel van 
regelgevingsvoorschriften in de context van ecologisch ontwerp en energie-etikettering). Deze normen kunnen 
bijdragen tot de blijvende aanvaardbaarheid van zonne-energie bij het grote publiek. Bij de analyse van de 
aanbodzijde van zonne-energie in de EU zal ook rekening worden gehouden met de voordelen en potentiële 
risico's die voortvloeien uit mondiale toeleveringsketens en zal worden nagegaan hoe innovatie in de EU kan 
bijdragen tot het aanpakken van deze uitdagingen. 

Door middel van bepalingen die nu hun intrede doen in nationale wetgeving bevorderde het pakket schone 
energie een energiemodel waarin burgers en gemeenschappen een actievere rol kunnen spelen – een 
ontwikkeling die vooral relevant is voor zonne-energie. Deze verschuiving zal burgers en kleine en middelgrote 
ondernemingen in staat stellen rechtstreeks te profiteren van de kansen die worden geboden door de verlaging 
van de kosten van zonne-energie en door opkomende energietransactiemodellen, waardoor toegevoegde 
waarde wordt gecreëerd op lokaal niveau en het probleem van energiearmoede wordt aangepakt. Bovendien zal 
de opkomst van elektrische voertuigen, batterijen, warmtepompen en andere slimme componenten de vraag 
naar elektriciteit, systeemintegratie en interoperabiliteit verder doen stijgen. Als de resterende obstakels op 
technisch en regelgevingsgebied die dit proces belemmeren, worden geïdentificeerd en aangepakt, kunnen 
deze ontwikkelingen bijdragen tot de verdere decarbonisatie van het energiesysteem en kunnen zij 
consumenten in staat stellen controle te krijgen over hun energieactiva en deel te nemen aan de markt.    

Grondslag van het EU-optreden (rechtsgrondslag en subsidiariteitscontrole)  

 

Rechtsgrondslag 

De rechtsgrondslag van dit initiatief is artikel 194, lid 2, VWEU. 

Praktische noodzaak van EU-optreden 

Een kostenefficiënte, versnelde ontwikkeling van zonne-energie binnen een beter geïntegreerd energiesysteem 
kan door de lidstaten alleen onvoldoende worden verwezenlijkt. Er is een aanpak op EU-niveau nodig om 
lidstaten met uiteenlopende ambitieniveaus de juiste stimulansen te geven teneinde de energietransitie naar een 
meer geïntegreerd en energie-efficiënt energiesysteem op basis van de productie van hernieuwbare energie op 
gecoördineerde wijze te bespoedigen. Een strategie voor zonne-energie op EU-niveau zal helpen om deze 
uitdaging aan te pakken. 
 

B. Wat is het beoogde resultaat van het initiatief en hoe wordt dit bereikt?  

Het initiatief heeft tot doel de beleidsmaatregelen op EU-niveau, nationaal niveau en andere niveaus vast te 
stellen die de bijdrage van zonne-energie aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green 
Deal kunnen helpen optimaliseren, onder meer wat groei en banen betreft. In de strategie zal ook worden 
nagegaan hoe zonne-energie kan bijdragen tot het aanpakken van de uitdagingen van energiearmoede en een 
rechtvaardige transitie. 

De strategie zal gericht zijn op het vaststellen van beleidsmaatregelen met drie hoofddoelstellingen: 

 het versnellen van de uitrol door middel van maatregelen aan de vraagzijde om de hernieuwbare-
energiedoelstellingen voor 2030 te realiseren, met de nadruk op het potentieel en de belemmeringen 
voor een marktgedreven uitrol en de manieren om die uitrol zoveel mogelijk te bevorderen;  

 het veiligstellen van de voorziening van betaalbare en duurzame zonne-energieproducten door middel 
van maatregelen aan de aanbodzijde, waaronder strenge duurzaamheidsnormen en een veerkrachtige 
mondiale toeleveringsketen voor fotovoltaïsche producten; en 

 optimalisering van de sociaal-economische voordelen, het potentieel en de waarde van zonne-energie 
als onderdeel van een goed geïntegreerd, consumentgericht energiesysteem door onder meer de 
interoperabiliteit en compatibiliteit van relevante apparatuur alsook het communicatie- en 
gegevensbeheerbeleid te verbeteren.  
 

Waarschijnlijke effecten 
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Verwacht wordt dat dit initiatief het tempo van de installatie en het gebruik van zonne-energie in de EU-lidstaten 
zal helpen verhogen en dat het de integratie van de technologie in het energiesysteem zal verbeteren.  

Toekomstige monitoring 

De lidstaten wordt gevraagd hun nationale energie- en klimaatplannen tegen 2023 te actualiseren. Dit biedt de 
gelegenheid om na de goedkeuring van de strategie verslag uit te brengen over de ontwikkelingen op het gebied 
van zonne-energie en over de plannen in dit verband en de maatregelen om ze te verwezenlijken.   

C. Betere regelgeving 

Effectbeoordeling  

In dit initiatief wordt een algemene beleidsaanpak uiteengezet. Het bevat echter geen verbintenis om 
maatregelen te nemen. Daarom wordt er geen effectbeoordeling uitgevoerd ter ondersteuning van de 
voorbereiding ervan. 

Raadplegingsstrategie  

De belangrijkste raadplegingsactiviteiten zullen worden uitgevoerd door middel van een online openbare 
raadpleging die 12 weken zal duren en tegelijk met dit verzoek om input van start zal gaan. Alle burgers en 
organisaties kunnen bijdragen aan de online openbare raadpleging. De openbare raadpleging zal beschikbaar 
zijn via de raadplegingswebsite van de Commissie ‘Geef uw mening’. Na afloop van de raadpleging zal daar een 
samenvattend verslag worden gepubliceerd. 

Waarom deze raadpleging? 

De online openbare raadpleging is bedoeld om van de lidstaten, belanghebbenden en burgers feedback te 
krijgen over de voorgestelde reikwijdte en inhoud van de strategie en over aanvullende elementen die de 
strategie zou moeten bestrijken.  

Doelgroep 

De voornaamste belanghebbenden voor de ontwikkeling van zonne-energie in de EU zijn: overheidsinstanties; 
zonne-energiebedrijven zoals productfabrikanten, projectontwikkelaars of ondernemingen die betrokken zijn bij 
de integratie van zonne-installaties, zoals aggregatoren of aanbieders van digitale oplossingen, met inbegrip van 
kleine en middelgrote ondernemingen; energiegemeenschappen; consumentenorganisaties; niet-
gouvernementele organisaties; onderzoeks- en innovatieorganisaties en personen die zonne-energie 
produceren of verbruiken of er gewoon in geïnteresseerd zijn. 

 


