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“Human influence on the climate system is clear” (IPCC 2013)



Het recht als instrument 
voor gedragsverandering

-> Regulering

-> Rechterlijke macht



Europees Klimaatrecht

-> De EU heeft wereldwijd gezien een ambitieus pakket aan regelgeving

-> Waarmee een ingewikkeld, moeilijk begrijpbaar normenstelsel is onstaan voor reductie
van broeikasgasemissies en stimulering hernieuwbare energie en energiebesparing

-> en, in aanvulling daarop, veel rechtspraak, ook vanuit Luxemburg



Emissiereductie-
verplichtingen voor
lidstaten (landbouw, 
huishoudens, 
transport, etc)

EU-wijd
emissierechten-
systeem voor
industrie en
luchtvaart

Belangrijkste wetgeving voor 

broeikasgasreductie in de EU



Broeikasgasemissiehandel

Er is een wettelijk maximum aan de totale hoeveelheid emissies binnen het systeem

Deze totale hoeveelheid vermindert per jaar – dit is wettelijk vastgelegd

De totale hoeveelheid is verdeeld in quota die door bedrijven gekocht moeten worden dan wel aan bedrijven
gratis worden toebedeeld (op basis van criteria die emissievermindering bevorderen)

Bedrijven moeten in toenemende mate de rechten kopen

-> Doel van emissiehandel is om een effectieve en efficiente emissiereductie
in de EU te bereiken



Wetgeving voor emissiehandel
Measure Topic (Trading) Periods

Directive 2003/87/EC Introducing emissions trading 2005-2007

2008-2012 (= Kyoto Protocol period)

Directive 2008/101/EC Including aviation into the EU ETS 

(EEA)

2013-2020 and beyond

Regulation (EU) 421/2014

Regulation (EU) 2017/2392

Temporary exclusion aviation third

countries

to continue current limitation of scope 

for aviation activities and to prepare to 

implement a global market-based 

measure from 2021

2013-2016

2017 and beyond

Directive 2009/29 Revision of the EU ETS, introducing 

the centralised model)

2013-2020

2020-2028, etc

(8 year periods)

Decision (EU) 2015/1814 of the 

European Parliament and of the 

Council of 6 October 2015 (Text with 

EEA relevance)

establishment and operation of a 

market stability reserve

Market stability reserve starts 

(already) in 2019

Directive 2018/410 to enhance cost-effective emission 

reductions and low-carbon 

investments

2020 and beyond



Oplopende prijzen: 
momenteel ongeveer 20 euro per emissierecht

Source: https://www.eex.com 
(accessed 4 September 2018)

Source (accessed 26 August 2018)
https://markets.businessinsider.com/commodities/co2-emissionsrechte



Afnemende emissies

Source (accessed 4 September 2018)
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics_-_emission_inventories



Broeikasgasemissiehandel: 
kritische elementen

Gratis uitgifte van emissierechten
De regelgeving en besluitvorming is zeer ingewikkeld

en gratis uitgifte lijkt tegendraads aan “de vervuiler betaalt”

Toezicht en handhaving
Een “Dieselgate” in het emissiehandelssysteem? 

Ambitie: voldoende emissiereductie?

Nog geen juridische criteria voor verdeling tussen landen



Claims met het doel de ambitie te verhogen (1): 
The people’s climate case -> claim tegen de EU –wetgever

• The peoples climate case

https://peoplesclimatecase.caneurope.org/



Claims met het doel de ambitie te verhogen (2): 
Urgenda -> procedure tegen de Staat der Nederlanden

source: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/dit-was-
boven-alles-een-rechtszaak-van-hoop/Chantal Bekker, Urgenda



Vloed aan rechtszaken wereldwijd

Pakistan
- Rabab Ali (a child) v Federation of Pakistan (pending, standing granted)

Philippines
- Minors Oposa (children, their parents and an ENGO) v Secretary of 
Department of environment and Natural Resources (30 July 1993) 
(standing allowed) 
- Human rights petition, led by Greenpeace Southeast Asia

United States 
-Various cases, example: Massachusetts: Isabel Kain and others v DEP

Germany
-- Peruvian farmer against RWE 



Democratie - > -> -> -> -> -> -> -> Juristocratie?



-> Research

-> Teaching



https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedd
ed&v=A1dmOS4KPgg

Pictures by Ruben Kocx

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A1dmOS4KPgg


Thank you for your attention ! 


