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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de werking van het Europese klimaatbeleid. Het Europese energiebeleid is op een bijbehorende kaart weergegeven. Met Europees beleid bedoelen 

we hier overheidsbeleid dat binnen de EU tot stand komt. Naast dit overheidsbeleid zijn er ook vele Europese vormen van samenwerking die gericht zijn op klimaat, 
bijvoorbeeld tussen bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Die staan hier niet weergegeven. Het Europese beleid is gericht op de internationale 

afspraken die lidstaten en de EU als geheel hebben gemaakt over het tegengaan van klimaatverandering. Bij besluitvorming staat hoe het Europese beleid tot stand komt. 
Bij beleid staan de belangrijkste Europese beleidsinstrumenten voor klimaat. Bij doorwerking staat hoe dit op hoofdlijnen doorwerkt in Nederland. Op deze kaart gebruiken 

we de term landgebruik voor het gebruik van land door mensen voor een bepaald doel, zoals land-en bosbouw. Landgebruik kan leiden tot CO2-uitstoot, bijvoorbeeld bij 
ontbossing en het droogleggen van veenweiden (voor de veehouderij). Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.

Europees klimaatbeleid

2021De ArgumentenFabriek De Informatiekaartgemaakt door:

Besluitvorming

Beleid

Doorwerking

De Europese Unie maakt Europees klimaatbeleid

De Europese Commissie maakt Europees klimaatbeleid en stelt dit vast samen met het Europese Parlement en de Raad van 
de Europese Unie.
De regeringsleiders stellen unaniem als Europese Raad Europese reductiedoelen vast, zoals voor 2030, 2040 en 2050.
Europees beleid kan zowel direct van toepassing zijn op Europese bedrijven en burgers (verordeningen) als uitwerking 
vereisen in nationaal beleid (richtlijnen).

De EU stelt binnen de Europese Klimaatwet en de Green Deal doelen voor uitstootreductie

De Europese Commissie heeft een Europese Klimaatwet (verordening) voorgesteld om reductiedoelen juridisch vast te leggen.
De Europese Raad heeft een reductiedoel van 55 procent voor 2030 gesteld ten opzichte van 1990 en klimaatneutraliteit in 2050.
De EU beschrijft in de Green Deal een samenhangende set aan maatregelen om duurzaamheidsdoelen te bereiken.
De EU mobiliseert financiering voor de realisatie van de Europese Green Deal met een investeringsplan.

De EU heeft een emissiehandelssysteem (ETS) voor de energiesector, de industrie en de luchtvaart binnen Europa

Bedrijven die onder het ETS vallen, moeten over de hoeveelheid uitstootrechten beschikken die past bij hun uitstoot.
Bedrijven verwerven uitstootrechten gratis door toewijzing en door deze aan te kopen.
De EU bepaalt de totale hoeveelheid beschikbare uitstootrechten die bedrijven onder het ETS van elkaar kunnen kopen.
Het Europese maximum aan beschikbare uitstootrechten daalt jaarlijks in lijn met de reductiedoelen van de EU.
Ongeveer 40 procent van de totale jaarlijkse uitstoot van de EU is afkomstig van bedrijven die onder het ETS vallen.
Het reductiedoel voor uitstoot onder ETS is nu 43 procent in 2030 ten opzichte van 2005, dit wordt aangescherpt in lijn met 
de verhoging van het algemene Europese reductiedoel van 50 naar 55 procent.

De EU heeft een Effort Sharing Regulation (ESR) met reductiedoelen voor uitstoot in sectoren buiten het ETS

De EU bepaalt per lidstaat een reductiedoel voor transport, gebouwen, kleine industrie, landbouw en afval in de ESR.
Het ESR-reductiedoel voor de EU als geheel is 30 procent minder in 2030 dan in 2005, dit wordt aangescherpt in lijn met de 
verhoging van het algemene Europese reductiedoel van 50 naar 55 procent.

De EU gebruikt directe beleidsinstrumenten om uitstoot te verminderen in sectoren van de ESR

De EU wil energieverbruik verminderen met 32,5 procent in 2030 ten opzichte van 2007 met de Energie-Efficiëntie Richtlijn 
(EED), dit wordt aangescherpt in lijn met het hogere doel van 55 procent.
De EU stelt normen voor de energie-efficiëntie van gebouwen in de Richtlijn Energieprestaties van Gebouwen (EPBD).
De EU stelt in de ecodesign-voorschriften normen voor het energieverbruik van apparaten, zoals wasmachines.
De EU verplicht autofabrikanten dat hun auto’s gemiddeld 37,5 procent minder uitstoten per gereden kilometer in 2030 ten 
opzichte van 2021.
De EU verplicht landen een steeds groter deel van hun energieverbruik uit hernieuwbare bronnen te halen (Renewable 
Energy Directive, RED).

De EU heeft voor landgebruik (LULUCF) het doel om uitstoot netto op gelijk niveau te houden als in 2020

De EU heeft in een verordening de meetmethode vastgelegd voor de uitstoot door landgebruik.

De EU stimuleert innnovatie om de uitstoot van CO2 te verminderen

De EU financiert onderzoek en innovatie, zoals via het Horizon Europe-programma.

Europees klimaatbeleid werkt direct en indirect door in Nederlands beleid

Als de EU reductiedoelstellingen in de Klimaatwet opneemt dan worden deze bindend voor (bedrijven in) Nederland.
In Nederland doen ongeveer 450 grote bedrijven verplicht mee aan het emmissiehandelssysteem.
De EU heeft bepaald dat het ESR-reductiedoel voor Nederland 36 procent is in 2030 ten opzichte van 2005.
Nederland heeft de energie-efficiëntierichtlijn omgezet in wetgeving die grote bedrijven verplicht energie-audits uit te voeren.
Nederland is verplicht om het aandeel hernieuwbare energie te verhogen, in productie en deels ook sectorspecifiek in gebruik.
De LULUCF-verordening verplicht Nederland de uitstoot door landgebruik te verminderen en hierover te rapporteren.

Hoe werkt 
Europees klimaatbeleid 

en wat betekent dit 
voor Nederland?


