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Europees Klimaatrecht

-> De EU heeft wereldwijd gezien een tamelijk ambitieus pakket aan
regelgeving en baseert haar klimaatbeleid ook stevig op de “rule of law”

-> Doelen: Klimaatneutraliteit in 2050 op zijn laatst, en een aangescherpt
emissiereductiedoel voor 2030, te weten 55% reductie als netto doel

-> Wetgevingsprocedures en onderhandelingen over aanscherping en 
nieuwe wetgeving lopen
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Andere wetgevingsmaatregelen 
(energie-efficiëntie, hernieuwbare energie)

Vereenvoudigd overzicht EU emissiereductiewetgeving (klimaat)

Landgebruik, Bosbouw

Beperking van 
gefluoreerde 

broeikasgassen

EU 
emissiehandels

systeem 

Lidstatelijke
emissiereductie
verplichtingen

Financierings-
stromen, 

Taxonomy

Europese Klimaatwet, 
tesamen met de Governance Verordening
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Snelle 
normontwikkeling en 

vele  (complexe) 
wetgevingswijzigingen 

plus nieuwe voorstellen,  
zoals C-BAM 
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De uitvoering…. op weg naar 2030

Op EU niveau
met een belangrijke rol voor de Europese Commissie vanwege het 
voostellen van klimaatwetgeving en ook als nadere normsteller via aan 
haar gedelegeerde besluitvorming 

Op lidstatelijk niveau, 
een enorme klus, alleen al qua kennis,
laat staan qua daadwerkelijke uitvoering en controle 

Een
klimaatkennisloket
zou wenselijk zijn
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Besluitvorming door de Europese Commissie 
op het terrein van klimaat

Janique 
Gommans

Toepassing van de consistentiebepaling
(Luchtruim)

Dorien 
Coppens

Inspraak bij besluitvorming
(Taxonomie)
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De uitvoering -> naleving

Op EU niveau

Op lidstatelijk niveau

Toegang tot  
de rechter
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Juridische garanties / “rule of law” 

Artikel 47 Handvest fundamentele rechten EU:  effectieve 
rechtsbescherming

Verdrag van Aarhus, artikel 9(3): toegang tot de rechter ter 
naleving van bepalingen – speciale positie milieuorganisaties

Aandacht voor de uitvoering, en controle op naleving 

Transparantie van naleving: toegang tot informatie

Bescherming van klokkenluiders
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de Krach     van het Klimaatrecht ?

Op weg naar 2030 
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“Over het algemeen wordt de EU-klimaatwetgeving in de EU goed 
uitgevoerd.”.
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

Waar zitten momenteel de problemen met naleving, weten we dat voldoende? Is 
er voldoende uitvoeringscapaciteit? Is toegang tot de rechter effectief? 
Wat gaan we concluderen in 2030,  of in 2050, ten aanzien van de nog nodige
transitie, wetswijzingen én naleving daarvan?  

8 september 2022:
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:784da925-2f5e-11ed-975d-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
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