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“Climate diplomacy is less than 20 years old, since it was only in 1990 that the negotiating 

delegations met for the first time to create a basis in international law for co-operation in 

tackling climate change. The negotiations culminated in the United Nations Framework 

Convention on Climate Change in May 1992 in New York. The finished text of the treaty 

was then signed in June 1992 with great fanfare at the ―Earth Summit‖ in Rio de Janeiro 

by the 150 heads of state and government assembled there‖1

                                                
1 Hermann E.Ott, International Climate Policy 2020: A challenge for German (environmental) foreign policy, in Compass 2020: 
Germany in international relations Aims, instruments, prospects (Berlijn, 2007), p6.   
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Lijst van afkortingen  

 

ALTENER  Programme for the Promotion of Renewable Energy Sources in the Community 

CDM  Clean Development Mechanism  

COP   Conference of the Parties 

COW  Comittee of the Whole 

CSD   Commission for Sustainable Development 

DG   Directoraat Generaal 

EAP   Environmental Action Programme 

EEA   European Environment Agency 

EG   Europese Gemeenschap 

EU   Europese Unie 

ETS   Emission Trading System 

G-77   The Group of 77 (groep van 77 ontwikkelingslanden) 

ICSU   International Council of Scientific Unions 

IG   Internationaal Gerechtshof  

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

JI   Joint implementation  

JUSCANZ Japan, United States, Canada, Australia, and New Zealand  

MEA  Multilateral Environmental Agreement 

NGO  Non Governmental Organization 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development 

OPEC  Organization of the Petroleum Exporting Countries 

TEG   Treaty for European Union 

VN   Verenigde Naties 

UNFCC  United Nations Framework Convention on Climate Change 

UNCED  UN Conference on Environment and Development 
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UMBRELLA Group De voormalige JUSCANZ landen minus Zwitserland, samen met Rusland 

en Oekraïne (hebben zich verenigd na Kyoto)  

WMO   World Meteorological Organization 
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Inleiding 

 

1.1 De EU en haar betrokkenheid bij het milieu 

De Europese Unie (EU) werd sinds haar oprichting in 1957 vooral beschouwd als een organisatie 

die zich hoofdzakelijk bezighoudt met economische integratie. De laatste tien jaar heeft de EU 

zich echter ook op vele andere beleidsterreinen ontwikkeld zodat het zich in steeds meer 

onderdelen van het leven van Europese burgers manifesteert. Omgekeerd werd van de EU op 

een groot aantal beleidsterreinen ook steeds meer inmenging verlangd. Vooral op het gebied van 

milieuwetgeving kregen steeds meer burgers een groter besef van de potentiële gevaren die zich 

kunnen voordoen door een onverantwoorde omgang met het milieu. Bovendien kent 

milieuvervuiling geen duidelijke landgrenzen waardoor aansturing op nationaal niveau niet langer 

afdoende meer bleek. Daardoor werd samenwerking binnen de EU, maar ook daarbuiten, om dit 

milieuprobleem het hoofd te bieden, van steeds grotere betekenis.2 

Een belangrijk instrument om deze regionale en mondiale uitdagingen aan te kunnen pakken zijn 

internationale verdragen; ook wel multilaterale milieuafspraken (MEA‟s) genoemd. Hierin 

verplichten landen zich om gezamenlijk maatregelen te nemen om het betreffende probleem, in 

dit geval milieuproblematiek, op te lossen. Echter, prioriteiten verschillen aanzienlijk per land en 

zelfs per werelddeel met die van de Unie. Zo vreest Amerika bijvoorbeeld dat het zijn 

wereldwijde economische positie zal verliezen door ingrijpende milieumaatregelen. Vooral nu 

landen als China en India een inhaalslag maken op economisch gebied, en zelfs de competitie zijn 

aangegaan met het Westen.3 Maar ook veel ontwikkelingslanden vrezen door hun grote 

ontwikkelingsachterstanden voor een oneerlijke competitie met het Westen. Economische 

ontwikkeling heeft in deze landen over het algemeen een hogere prioriteit dan bijvoorbeeld 

schone lucht of het behoud van oerbossen.  

Ondanks deze verschillen tussen de verschillende landen heeft de EU zich als invloedrijke actor 

kunnen profileren in de aansturing van internationale milieuwetgeving en in dit proces een groot 

aantal geïndustrialiseerde én ontwikkelingslanden achter zich weten te krijgen.4 De Europese 

Commissie heeft zich de laatste dertig jaar actief opgesteld tijdens internationale 

                                                
2 John McCormick, Environmental Policy in the European Union, (New York, 2001), p9. 
3 Website: http://www.cvkoers.nl/artikelen/hoe_china_de_wereld_verovert_.php (gepubliceerd: februari 2006). 
4 Zie gehele artikel van Sebastian Oberthür, The European Union in International Climate Policy: The prospect for 

Leadership.In: Intereconomics (maart/april 2007), p 77-83. 

http://www.cvkoers.nl/artikelen/hoe_china_de_wereld_verovert_.php
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onderhandelingen door het indienen en ontwerpen van ambitieuze emissiereducties die de 

uitstoot van schadelijke gassen hebben beperkt en de kwaliteit van het water hebben verbeterd en 

leden van de Europese Raad hebben het onderwerp tijdens bi- en multilatere bijeenkomsten 

prominent op hun agenda‟s staan. Klimaatverandering is steeds meer een „high politics issue‟ van 

de EU geworden, op intern en internationaal niveau.5 De EU ziet hierin een internationale 

leiderschapsrol voor zichzelf weggelegd en hoopt zijn internationale positie hierdoor te 

verstevigen.6 Het proces hiernaartoe en de methodes die daarbij zijn gebruikt zijn zodoende het 

onderzoeken waard.  

1.2 Vraagstelling en aanpak 

Er zal in deze scriptie voornamelijk worden ingegaan op één (belangrijk) onderdeel van het 

Europese milieubeleid: het Europees klimaatbeleid. De focus zal komen te liggen bij de 

diplomatieke middelen die door de EU worden ingezet om op internationaal niveau nieuwe 

klimaatverdragen te ontwikkelen. Daarvoor wordt gekeken naar de positie die de EU tijdens 

internationale klimaatonderhandelingen inneemt en de diplomatieke middelen en instrumenten 

die zij daarbij heeft ingezet.  

Zodoende wordt in dit onderzoek ingegaan op de volgende vraag: „Welke diplomatieke middelen 

heeft de EU ingezet tijdens internationale klimaatonderhandelingen en in hoeverre heeft het in 

dit proces effectief leiderschap getoond?‟  

Bij het behandelen van een buitenlands klimaatbeleid spelen er meerdere krachten mee, zoals 

enerzijds interne (EU) politiek en wetten, en anderzijds internationale machtsverhoudingen, die 

van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de klimaatonderhandelingen. Er zal zodoende ook 

aandacht worden besteedt aan de invloed van deze krachten op enerzijds het interne proces, en 

anderzijds op het internationale onderhandelingsproces van de EU. Is zij in staat is om deze 

krachten te trotseren en effectief op te treden tijdens internationale klimaatbesprekingen? Heeft 

de EU haar internationale leiderschapsspotentie ten volste benut of zijn er eventuele punten van 

verbetering? En beschikt de EU, doordat het niet getypeerd kan worden als een typische 

internationale organisatie, maar ook niet als een federatie, wel over voldoende mandaat om 

internationaal effectief te kunnen opereren?  

                                                
5 S. Oberthür, The European Union in International Climate Policy, In: Intereconomics, p 82. 
6 Ibidem. 
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De lidstaten hebben namelijk veel van hun soevereiniteit ten aanzien van milieubeleid moeten 

afdragen aan de verschillende EU organen (Parlement, Raad en Commissie). In andere woorden: 

veel van de beslissingen ten aanzien van klimaatbeleid worden niet langer op nationaal, maar 

steeds meer op Europees niveau besloten. Milieubeleid is in feite een federalistisch 

beleidsonderdeel. Technische experts van de Commissie brengen voorstellen ten aanzien van 

nieuw milieubeleid in, het European Environment Agency (EEA) levert de benodigde informatie 

aan en er wordt druk uitgeoefend om de Europese beleidsvorming te veranderen vanuit steeds 

beter georganiseerde belangengroeperingen. Bovendien worden op internationaal niveau een 

groot geheel aan wetten en beleidsmaatregelen opgesteld in MEA‟s die totstandgekomen zijn 

tijdens onderhandelingen die zijn uitgevoerd door de EU (Troika). Tegelijkertijd hebben de 

lidstaten een zekere invloed op de totstandkoming van klimaatafspraken, doordat de 

verschillende milieuministers (van de lidstaten) hierover binnen de Ministerraad op basis van 

consensus beslissingen maken.7 Bovendien proberen de lidstaten hun invloed nog steeds te doen 

gelden tijdens internationale conferenties en dient er bij belangrijke wijzgingen die zich voordoen 

tijdens de onderhandelingen terug worden gegaan naar de onderhandelingstafel waar de 27 

lidstaten opnieuw in overeenstemming met elkaar moeten komen.8 Kan dit proces, waarbij 

lidstaten een deel van hun invloed willen behouden maar anderzijds binnen een Unie moeten 

opereren,  de diplomatieke potentie van de EU verzwakken? En in welke mate hebben de posities 

van de andere belangrijke machtsblokken (zoals de VS, Rusland en Japan) invloed gehad op de 

internationale machtspositie, van de EU?  

Om tot een antwoord te kunnen komen op deze vragen is dit onderzoek opgedeeld in grofweg 

zes hoofdstukken, waarvan het laatste (H6) een casestudy is waarin drie verschillende 

klimaatconferenties worden behandeld waar de EU actief is geweest. In het eerste hoofdstuk zal 

aandacht worden besteed aan de totstandkoming en de beleidsmatige ontwikkeling van een 

Europees milieubeleid. Ondanks dat de focus van deze scriptie draait om de diplomatieke 

instrumenten van de EU tijdens de verschillende klimaatconferenties, is het ook van belang om te 

kijken naar de basis van dit klimaatbeleid, het milieubeleid. Veel van de beleidsinstrumenten die 

zijn ontstaan tijdens de vorming van een milieubeleid zijn namelijk ook van toepassing voor veel 

besluitvormingsprocedures van het  klimaatbeleid. Er zal in dit hoofdstuk ook aandacht worden 

besteed aan de achterliggende motivaties van Europese samenwerking op dit gebied. De uitleg 

                                                
7 J. McCormick, Environmental Policy in the European Union, p7-8. 
8 John Vogler, Hanner R.Stephan, The European Union in global environmental Governance: Leadership in the 

making? (paper gepubliceerd op 1 sept 2007), p410. 
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over de totstandkoming van het Europese milieubeleid zal op een chronologische wijze 

uiteengezet worden. 

In hoofdstuk twee zal vervolgens de totstandkoming van het klimaatbeleid aan bod komen, op 

Europees en internationaal niveau (binnen de VN). De United Nations Framework Convention 

on Climate Change (UNFCCC) is immers het kader waarbinnen de verschillende internationale 

klimaatafspraken tot stand zijn gekomen, waarvan het Kyoto Protocol het meest bekend is. Veel 

van het Europese klimaatbeleid is afgestemd op de afspraken die voortkwamen uit deze 

internationale klimaatverdragen maar dit proces verliep soms ook andersom, waarbij de EU 

intern een aantal beleidsmaatregelen doorvoerde die vervolgens een leidraad waren voor de EU 

tijdens internationale onderhandelingen. Daarom zal worden bekeken hoe deze interne 

beleidsmaatregelen tot stand zijn gekomen, aangezien dit verklaart waarom de EU bepaalde 

standpunten innam tijdens internationale onderhandelingen. Ook in dit hoofdstuk zal de 

totstandkoming van het Europese en internationale klimaatbeleid op een chronologische wijze 

uiteengezet worden.  

Het derde hoofdstuk zal in het teken staan van de juridische basis waarover de EU beschikt om 

effectief te kunnen opereren op internationale klimaatconferenties. Dus door welke internationale 

regels is de EU toegestaan om alszijnde een eenheid van 27 lidstaten als één spreker op te treden. 

Daarvoor wordt ook ingegaan op de rol van de verschillende EU organen en de lidstaten binnen 

de klimaatonderhandelingen. Worden de onderhandelingen uitgevoerd door de Commissie, de 

Raad of een samenstelling van een aantal lidstaten? En wat is eigenlijk de invloed van het 

Parlement op deze besluitvorming? 

In het vierde hoofdstuk komt de diplomatieke functie van de EU aan bod. Hierbij komen de 

mogelijke voor- en nadelen van een collectief EU optreden (ten opzichte van afzonderlijk 

optreden door de lidstaten) aan bod.  

De EU was één van de eerste partijen die het Kyoto Protocol had geratificeerd, maar wil het 

Protocol daadwerkelijk in werking treden dan dienen 55 landen die gezamenlijk verantwoordelijk 

zijn voor 55% van de wereldwijde CO² uitstoot het verdrag te ratificeren.9 Er waren na EU 

deelname dus nog zo‟n veertig handtekeningen benodigd. Zodoende moest de EU alle zeilen 

bijzetten om grote machtsblokken zoals Amerika, Rusland en Japan te overtuigen hetzelfde te 

doen. In hoofdstuk vijf wordt ingegaan op de diplomatieke instrumenten die de EU heeft ingezet 

                                                
9 The House of Lords: European Union Committee, The EU and Climate Change, p16.  
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om deze drie machtsblokken tijdens verschillende klimaatconferenties, maar ook daarbuiten, 

zover te krijgen deze beslissende stap te maken.  

Hoofdstuk zes is, zoals al eerder in deze inleiding is benoemd, een casestudy van drie van deze 

klimaatconferenties waarbij het geheel aan diplomatieke instrumenten, maar ook de verschillende 

in- en externe omstandigheden waaraan deze conferenties blootstaan en beslissend kunnen zijn 

voor de uitkomst ervan, uiteen worden gezet. Het gaat hier om de conferentie in Kyoto, 

waarschijnlijk ook één van de belangrijkste, de conferentie in Den Haag, die door velen wordt 

beschouwd als een mislukking, en COP-13 in Bali, één van de meest recente klimaatconferenties.  

Veel van de literatuur die is gebruikt voor deze scriptie is afkomstig van een aantal 

wetenschappers die zich al jaren (vaak al vanaf de eerste ontwikkelingen die zich voordeden in 

klimaatbeleid) bezighouden met de bestudering van milieu – en klimaatbeleid. Ten aanzien van de 

meer recentere ontwikkelingen die zich op dit gebied hebben afgespeeld heb ik echter ook 

gebruik gemaakt van nieuwsartikelen of analyses van diplomaten en vakspecialisten die aanwezig 

waren op deze klimaatconferenties.  
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2 Naar een Europees klimaatbeleid: historische en beleidsmatige 
ontwikkeling van het milieubeleid 

Bij een onderzoek naar de totstandkoming van het klimaatbeleid van de Europese Unie (EU) is 

de achtergrond over het ontstaan van het milieubeleid van de EU van groot belang. 

Klimaatbeleid is namelijk maar één onderdeel dat valt onder de grote noemer van milieubeleid, 

naast bijvoorbeeld de beleidsgebieden water- en luchtvervuiling, energie, biodiversiteit en afval. 

De institutionele veranderingen die de totstandkoming van een milieubeleid met zich 

meebrachten hebben de basis gelegd voor het later ontstane (vanaf circa 1988) klimaatbeleid. 

Daarom wordt in dit eerste hoofdstuk grotendeels aandacht besteedt aan de ontwikkeling van een 

mileubeleid waarna vervolgens de ontwikkelingen die geleid hebben tot de totstandkoming van 

een klimaatbeleid (H2) worden omschreven.  

2.1 1970-1976: de eerste initiatieven 

De ontwikkeling van een Europees milieubeleid nam zijn eerste vormen aan in de jaren ‟70. Er 

werden in die tijd een aantal verontrustende rapporten uitgebracht die de nadelige gevolgen voor 

het milieu door economische groei uiteenzetten. Ondermeer het rapport: „The Limits to Growth‟, 

geschreven door de Club van Rome, in samenwerking met het Massachusetts Institute of 

Technology (MIT). Dit rapport concludeerde dat de oorzaak van milieuvervuiling vooral lag in 

een exponentiële groei van de wereldeconomie.10 Er werd tevens een rampscenario voorspeld in 

het geval dat het Westen in hetzelfde tempo de natuurlijke (energie)bronnen zou blijven 

verspillen. De uitkomsten van deze onderzoeken creëerden een bepaalde bewustwording onder 

Europese inwoners dat de uitputting van bestaande milieubronnen niet eeuwigdurend voortgezet 

kon worden.  

In het boek van J.W.Drukker wordt de impact van dit rapport als volgt omschreven: ―De enorme 

indruk die het rapport maakte had vooral te maken met de opdrachtgevers en de opstellers van het rapport: De 

Club van Rome stond niet bekend als een verzameling notoir antikapitalistische hippies en als er één universitair 

instituut op de wereld was, waar de zegeningen van het kapitalisme hoog in het vaandel stonden geschreven, dan 

was dat wel het MIT. Als zelfs de Club van Rome en het MIT al beweren dat de wereld aan economische groei ten 

onder zal gaan dan moet er echt iets heel erg mis zijn, was de algemene reactie op Limits to Growth. Het gevolg 

was dat er een debat op gang kwam over de wenselijkheid van economische groei in het algemeen (…) en dat men 

zich begon af te vragen of het ook mogelijk was om economische groei te creëren die gespeend was van de schadelijke 

                                                
10 Rapport: D.H.Meadows, D.L.Meadows, J.Randers, W.W. Behrens III, Limits to Growth(short version), A Report to 
The Club of Rome(1972), p1.  
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neveneffecten op de lange termijn…het vraagstuk van de zogenaamde ‗sustainable growth‘(‗duurzame economische 

groei‘) ‖ 11 

Na aanleiding van deze ontstane aandacht voor milieuproblematiek werd in 1972 de „United 

Nations Conference on the Human Environment‟ gehouden waarin door verschillende landen 

werd erkend dat er meer samenwerking moest plaatsvinden om het toenemende milieuprobleem 

het hoofd te bieden. In lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG), zoals Nederland en 

Duitsland, nam zodoende de hoeveelheid aan milieuwetgeving sterk toe. Binnen de EG kwam 

hierover veel discussie, aangezien te grote verschillen in nationale milieuwetgeving een negatief 

effect kunnen hebben op de concurrentiepositie van landen op de gemeenschappelijke markt.12 

De industrieën in de lidstaten met een striktere milieuwetgeving worden immers geconfronteerd 

met kosten die deze milieuwetgeving met zich meebrengt en kunnen zodoende niet evenredig 

concurreren met industrieën in de andere lidstaten.13  

Zodoende werd in 1973 een drietal initiatieven genomen die moesten bijdragen aan een grotere 

rol voor de EG in de aansturing van milieubeleid op Gemeenschapsniveau. Te weten: de 

oprichting van de „Environmental and Consumer Protection Service‟ (ECPS) die werd gevestigd 

binnen het Directoraat-Generaal dat verantwoordelijk is voor industrieel beleid, de oprichting 

van een „Committee on the Environment in the European Parliament‟ en tenslotte de vraag van 

de lidstaten of de Gemeenschap zich wilde gaan bezighouden met de ontwikkeling van een 

actieprogramma voor milieubeleid.14  

Laatstgenoemde vraag werd uitgewerkt door de Europese Commissie met als resultaat het 

„Environmental Action Programme‟ (EAP), hetgeen nu nog word beschouwd als hét startpunt 

van een daadwerkelijk gecoördineerd Europees milieubeleid. Dit programma was erop gericht om 

de kwaliteit van leven en de natuurlijke leefomgeving van Europese burgers te verbeteren.15 Het 

EAP werd aangenomen voor een periode van vier jaar en de nadruk van het programma kwam te 

liggen op een drietal middelen die als ondersteuning dienden om de doelstelling te behalen:  

1. De nadruk van milieubeleid kwam te liggen bij preventie,  

                                                
11 J.W Drukker, De revolutie die in haar eigen staart beet. (Utrecht, 2003) P27 
12 A. Jordan, Environmental Policy in the European Union: Actors, institutions & processes. (London, 2005), p24 
13 A.R.Young, Participation and Policy Making in the European Community: Mediating Contending Interests, In European 
Union Studies Association (EUSA), (Charleston, 1995), p6. 
14 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p47. 
15 Official Journal van de EU, nummer C112, 201273, p5. 



16 

 

2. kosten voor vervuiling en de preventie daarvan dienen verhaald te worden bij de vervuiler 

zelf 

3. en ten slotte dienen de verschillende soorten vervuiling per specifieke geografische 

omgeving in kaart te worden gebracht zodat het milieubeleid daarop toegesneden kon 

worden.16  

Het EAP bevatte echter ook een duidelijk economisch motief. Immers, de gestelde milieudoelen 

waren veelal een compensatie van de continue uitbreiding van economische activiteiten binnen 

de Europese Gemeenschap.17 Het doel van samenwerking binnen de Gemeenschap bleef dus 

vooralsnog gericht op economische groei, maar de lidstaten realiseerden zich wel dat deze groei 

in gelijke tred diende te lopen met de ontwikkeling van nieuw milieubeleid.18 

2.2 1977-1986: incorporatie van milieubeleid met de interne markt 

In 1977 werd een tweede EAP aangenomen voor de periode 1977-1981, dat als doelstelling had 

de ontwikkelingen ten aanzien van milieubeleid uit het eerste programma voort te zetten en uit te 

breiden. Deze uitbreiding van de bestaande beginselen (die overigens niet wettelijk vastgelegd 

waren) behoort nog steeds tot de kern van het huidige EU milieubeleid. Hieronder vallen: 

- de uitbreiding van preventiemaatregelen, 

- meer wetenschappelijk onderzoek naar milieuverontreiniging, 

- het principe van de vervuiler betaalt, 

- harmonisatie van nationaal milieubeleid binnen de Gemeenschap zodat economische 

activiteit in de ene lidstaat niet ten koste gaat van het milieu van een andere lidstaat, 

- een actievere participatie ten aanzien van de promotie van milieubeleid van de 

Gemeenschap en de lidstaten op internationaal niveau 

- en tenslotte zou in het kader van subsidiariteit milieubeleid uitgevoerd moeten worden op 

het juiste niveau van besluitvorming.19 

Deze beginselen zijn een belangrijke leidraad geworden in de vorming van het Europees 

milieubeleid. Veel van de toenmalige Commissie ambtenaren herinneren zich deze tijd dan ook 

                                                
16 Jordan, Environmental Policy in the European Union. p25.  
17 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p48. 
18 Ibidem.  
19 Ibidem. 
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als één vol kansen waarin nieuwe milieuwetsvoorstellen moeiteloos het besluitvormingsproces 

passeerden. De EG bestond in die tijd nog uit negen lidstaten, er was voldoende geld voor 

studies naar nieuwe wetsvoorstellen en het besluitvormingssysteem was nog een stuk minder 

bureaucratisch dan dat later het geval zou zijn.20  

In 1981 trad Griekenland toe tot de EG, waardoor een reorganisatie van de Commissie 

noodzakelijk was. Zodoende werd de ECPS opgewaardeerd naar een directoraat-generaal (DG) 

voor milieu, consumentenbescherming en nucleaire veiligheid (DGXI). De bijkomende gevolgen 

van deze reorganisatie waren een bureaucratisering van het besluitvormingsproces van 

milieubeleid en een toename in werkdruk onder commissie ambtenaren.21 

Toch stond deze bureaucratisering de verdere toekomst van milieubeleid niet in de weg, getuige 

de aanname in 1983 van het derde EAP (1983-1986). Hierin werd omschreven dat milieubeleid 

een sterkere institutionele basis binnen de EG verkreeg door de integratie ervan in meer 

beleidsgebieden, zoals landbouw, energie, transport en industrie. Milieubeleid kreeg op deze 

manier niet enkel meer een ondergeschikte rol aan de economische doelstelling van de 

gemeenschappelijke markt maar werd zelfs nodig geacht om deze economische groei te 

realiseren. Het aantal milieumaatregelen en wetsontwerpen nam bovendien aanzienlijk toe door 

de implementatie van het derde EAP.22 In de periode 1983-„86 zagen zo‟n 100 nieuwe besluiten, 

regulaties en richtlijnen het licht. Deze waren voornamelijk gericht op de preventieve aanpak van 

vervuiling; zoals subsidies voor de ontwikkeling van schone technologieën. 

De toegenomen interesse in de milieuproblematiek die zich vanaf 1983 voordeed was ontstaan 

onder invloed van een aantal factoren. Wederom droeg een onderzoek naar de gesteldheid van 

het milieu hier aan bij, namelijk een publicatie over de schadelijke invloed van luchtvervuiling op 

Duitse bossen.23 Daarnaast gaven steeds meer lidstaten steun aan een vergrote rol voor de EG in 

de aansturing van een Europees milieubeleid, en dan met name wanneer het grensoverstijgende 

kwesties, zoals lucht- en watervervuiling, betrof.24 

Een andere factor die van invloed was op de toegenomen interesse in milieubeleid was de 

uitbreiding van het aantal lidstaten binnen de EG. Toetredende landen als Griekenland, Portugal 

en Spanje waren gebrand op een snelle economische ontwikkeling maar ontbeerden een duidelijk 

                                                
20 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p52.  
21 Ibidem,p52. 
22 Jordan, Environmental Policy in the European Union, p26. 
23 E.U.von Weizsäker, Erdpolitik: Oekoligische Realpolik an der Schwelle zum Jahrliundert der Umwelt.(Darmstadt, 1989), 
p27.  
24 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p54 
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milieubeleid die de schadelijke gevolgen van een dergelijk snelle economische groei voor het 

milieu kon reduceren. Er moest worden nagedacht over financiële hulpprogramma‟s en er moest 

worden afgeweken van het bestaande, niet op deze landen toepasbare, milieubeleid. Als gevolg 

hiervan mocht bijvoorbeeld Portugal tijdelijk meer schadelijke stoffen uitstoten terwijl de andere 

lidstaten grotere reducties in uitstoot kregen opgelegd.25  

Een extra opwaardering in de institutionalisering van milieubeleid kwam in 1985 tot stand door 

een bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel. Daarin werd besloten dat milieubeleid als een 

fundamenteel onderdeel van economisch, industrieel, landbouw en sociaal beleid moest worden 

opgenomen. Dit hield in dat lidstaten onderkenden dat milieubeleid zich ook economisch kon 

terugverdienen.26 Dit is kenmerkend voor de manier waarop milieubeleid zich tot het midden van 

de jaren ‟80 heeft ontwikkeld. Want, enerzijds werd er actiever gewerkt aan de ontwikkeling van 

nieuw milieubeleid vanuit een oprechte zorg om het milieu, hetgeen is af te leiden uit de sterke 

nadruk in het derde EAP op de bescherming en zorg voor het milieu als doel van de 

Gemeenschap en op de naleving van de principes van preventie en „de vervuiler betaalt‟. Deze 

principes laten een groot contrast zien met het eerdere milieubeleid van de Gemeenschap, dat 

vooral diende als een manier om handelsbarrières tussen de lidstaten op te heffen.27 

Anderzijds werd de samenwerking tussen de lidstaten in het opstellen van nieuw milieubeleid 

steeds meer gekenmerkt door ad hoc reacties op economische, sociale en politieke 

gebeurtenissen. Er was in de jaren ‟80 namelijk een grote attitude verandering waarneembaar in 

de publieke opinie over milieukwesties, mede in reactie op een aantal ernstige milieurampen. 

Daarnaast heerste er onder veel lidstaten nog steeds een grote angst voor een verstoring van de 

concurrentiepositie binnen de gemeenschappelijke markt door verschillen in milieubeleid.28 Deze 

twee factoren hebben een versterkende invloed gehad op het besluitvormingsproces van de EU. 

Wanneer een lidstaat onder druk van de publieke opinie namelijk nog striktere milieuregulering 

doorvoert dan door de EG wordt opgelegd, dan zal dat voor de binnenlandse industrie een 

nadelige positie ten opzichte van zijn Europese concurrenten opleveren. Zodoende zal de 

betreffende lidstaat bij de EU aandringen op eveneens striktere milieuwetgeving in de andere 

lidstaten.  

                                                
25 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p54 
26 J.Lodge, The European Parliament in The European Union: How Democratic is it? Door S.S.Andersen en K.Eliassen, 
(London, 1996), p321.  
27 T.L Joseph, The debate over environmental standards in the European Community: A race to the top rather than a race to the 
bottom? In New York University Environmental Law Journal, (New York, 1997), p 168. 
28 Jordan, Environmental Policy in the European Union, p29. 
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De ad hoc manier van werken binnen DGXI werd ook veroorzaakt door het gemis van een 

legale basis of duidelijke aansturing ten aanzien van milieubeleid. Veel van de toenmalige 

wetsontwerpen werden ontwikkeld op basis van artikel 100 en 235, die erop gericht waren de 

interne markt van zijn handelsbelemmeringen te ontdoen. Dit veranderde allemaal door de komst 

van Single European Act.  

2.3  1987: Single European Act, de afronding van de interne markt 

Het omslagpunt in de bestuurlijke benadering van milieubeleid kwam in 1987 door de 

inwerkingtreding van de Single European Act (SEA). Dit verdrag zou ondermeer de interne 

markt moeten afronden, wat een stijging van 4,5 tot 7% van het Bruto Nationaal Product (BNP) 

zou opleveren. Een dergelijke stijging in economische groei zou de schadelijke effecten op het 

milieu aanzienlijk vergroten. Er moest zodoende gezocht worden naar een meer structurele 

oplossing die deze effecten kon neutraliseren.29 De SEA zorgde ervoor dat milieubeleid een 

wettelijke basis binnen de Gemeenschap verkreeg doordat milieubeleid niet langer als werkterrein 

van de individuele lidstaten werd beschouwd maar als een taak voor de Gemeenschap.30  

Deze verandering heeft veel invloed gehad op de realisering van milieubeleid. Hieronder volgt 

een overzicht van deze veranderingen: 

1. De introductie van de nieuwe „Titel VII‟ (milieu) aan het Verdrag van Rome zorgde ervoor 

dat milieubeleid niet langer als een de facto, maar als een de jure onderdeel van 

Gemeenschapsbeleid werd behandeld. Daarnaast werd er een brede definitie van 

milieudoelen opgesteld in artikel 130r, met als gevolg dat de Gemeenschap wetsvoorstellen 

kon gaan maken op gebieden waar men dat voorheen niet kon, zoals de bescherming van 

natuurgebieden en toegang tot het verkrijgen van informatie over milieukwesties. Ook 

kreeg het door artikel 130r voor het eerst de bevoegdheid om met ontwikkelingslanden en 

internationale organisaties te gaan samenwerken in kwesties met betrekking tot het milieu. 

2. De SEA zorgde ook voor meer besluitsvorming op basis van Qualified Majority Voting, 

afgekort tot QMV (meerderheidsbesluitvorming) in de ministerraad.  

3. Doordat er een duidelijker institutionele basis was gekomen waarbinnen DGXI kon 

opereren nam de invloed van dit DG aanzienlijk toe.  

                                                
29 Jordan, Environmental Policy in the European Union, 32. 
30 Website: http://europa.eu/abc/treaties/archives/en/entr14b.htm 
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4. Tenslotte, doordat de bevoegdheden van de Gemeenschap betreffende milieubeleid 

werden vergroot kwam er meer vraag naar wetenschappelijke en technische informatie 

over preventie en de gevolgen van milieuvervuiling. Uitkomst van deze vraag was de 

oprichting van een European Environment Agency (EEA), gevestigd in Kopenhagen, die 

de commissie moest voorzien van milieurapportages die bijdroegen aan de ontwikkeling 

van nieuw milieubeleid.31 

Een van de effecten van de hierboven genoemde maatregelen is de toegenomen invloed van de 

DGXI. Deze invloed nam namelijk niet alleen intern aanzienlijk toe, dus in de samenwerking 

tussen de verschillende DG‟s, maar ook op het internationale niveau. De Commissie (waarvan 

een DG een onderdeel van is) ging zich steeds meer toeleggen op het actief onderhandelen over, 

en het opstellen van, internationale milieuafspraken. Zo speelde het een actieve rol bij ondermeer 

de VN Conference on Environment and Development, de World Climate Conference en op 

bijeenkomsten van de Climate Change Convention (Zie H2).32 De rol van de commissie en die 

van de andere EG instituties in internationale milieuonderhandelingen, komt nog verder aan bod 

in hoofdstuk 3.  

2.4 De periode 1993-2000: milieubeleid als beleidsdoel 

Een verdrag die veel invloed had op Europees milieubeleid was het Verdrag van Maastricht. 

Door invoering van dit verdrag werd de Europese Gemeenschap in 1993 omgedoopt tot de 

Europese Unie. De Europese Unie werd opgebouwd in een drie pijler structuur (zie figuur 1). 

Het beleidsgebied „milieu‟ werd ondergebracht in de eerste pijler, waarin besluiten genomen 

worden door de Raad, al dan niet in samenwerking met het Parlement, op voorstel van de 

Commissie. De Raad besluit veelal bij QMV. Bij QMV worden beslissingen gemaakt op basis van 

meerderheidsbesluit, wat betekent dat niet langer alle lidstaten hoeven in te stemmen met een 

besluit, waardoor het besluitvormingsproces flink versneld kan worden.33  

Een andere belangrijke verandering die zich voordeed door invoering van het verdrag van 

Maastricht was de benoeming van milieu als een beleidsdoel van de EU in alle belangrijke 

openingsartikelen.34 Ook zou er na invoering van het verdrag een uitbreiding komen van artikel 

130r, waarin werd opgenomen dat er meer actie ondernomen moest worden om op internationaal 

                                                
31 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p57-58. 
32 Ibidem, 59.  
33 Website: http://drcwww.uvt.nl/dbi/instructie/eu/nl/T9.htm 
34 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p61. 
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vlak tot een oplossing van wereldwijde en regionale milieuproblemen te komen en er voor bijna 

alle milieukwesties gestemd moest worden door middel van QMV in plaats van unanimiteit.35  

  

Figuur 1.  De driepijler structuur van de Europese Unie36 

 

Gelijktijdig met de vorming van de Europese Unie werd er een nieuw (vijfde) EAP ingevoerd 

voor de periode 1993-2000. Het vijfde EAP legt een grote nadruk op het speerpunt duurzame 

ontwikkeling (door middel van recycling, hergebruik en een aanpassing van consumptiegedrag) en 

denkt langer vooruit dan alle voorgaande EAP‟s doordat dit EAP is opgesteld voor een periode 

van zeven jaar.  

In het verdrag van Amsterdam, overeengekomen in 1997, werd een nog grotere nadruk gelegd op 

duurzame ontwikkeling, door het in artikel 2 van de preambule als doelstelling van de 

Gemeenschap op te nemen. Volgens dit artikel heeft ―de Gemeenschap als taak het bevorderen van een 

                                                
35 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p62. 
36 Website: http://eur-lex.europa.eu/nl/droit_communautaire/union_europeenne.gif 
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harmonische en evenwichtige ontwikkeling van de economische activiteit, en een duurzame groei met inachtneming 

van het milieu‖.37  

2.5  De periode 2001-2009: nieuwe uitdagingen 

Het Verdrag van Nice uit 2000 heeft ten aanzien van milieubeleid weinig opzienbare 

veranderingen met zich meegebracht. Veel milieuactivisten, de Commissie en een aantal lidstaten 

(waaronder Nederland, België, Denemarken en Oostenrijk) die voorstander waren van strengere 

milieuwetgeving, hadden gehoopt op een uitbreiding van besluitvorming op meer gebieden op 

basis van QMV; en dan met name de invoering van QMV op het vlak van milieubelastingen. 

Echter, door oppositie van Groot-Brittannië, Zweden en Ierland werd dit besluit geblokkeerd.38  

Daarentegen was de EU rond 2004 druk doende met de toetreding van tien nieuwe (voornamelijk 

Oost-Europese) lidstaten. Om dit in goede banen te laten leiden lanceerde de EU een zogenaamd 

„Europees Economisch Herstelplan‟, dat moest zorgen voor “slimme” investeringen in 

milieuvriendelijke technologieën, kleine ondernemingen en de omscholing van werknemers.39 De 

resultaten van dit soort maatregelen laten vooralsnog op zich wachten. Veel prioriteit gaat op dit 

moment vooral uit naar het onderwerp „klimaatverandering‟.  

De Commissie was namelijk steeds meer richting een thema-georïenteerde aanpak gaan werken in 

plaats van (zoals dat bij de EAP‟s gebeurde) op basis van een meerjarenplan. Een aantal van die 

thema‟s zijn klimaatverandering, biodiversiteit, de link tussen milieu en gezondheid, enzovoort.40 

Deze thematische aanpak werd ook de basis van het zesde EAP, dat in 2002 werd aangenomen, 

voor de periode tot 2010. Het is, in tegenstelling tot de voorgaande EAPs, een bindend besluit. 

Dit betekent dat de doelen die in het plan zijn opgenomen door de Commissie en het Europees 

Hof van Justitie kunnen worden afgedwongen, waardoor ze doorwerken in nationale wetgeving. 

Dit betekent dat bij het plannen van een woonwijk bijvoorbeeld niet meer kan worden volstaan 

met het afzonderlijk in kaart brengen van de gevolgen voor bodem, water, lucht en dier- en 

                                                
37 Website: http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/a10000.htm 
38  Ibidem. 
39Website:http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid831562/europees-herstelplan-aanslag-op-milieu-in-oost-
europa.aspx (gepubliceerd: 14 mei 2009).  
40 Andrea Lenschow, Environmental Policy: Contending Dynamics of Policy Change, in: Policy Making in the European Union. 
(New York, 2005), p309. 

http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid831562/europees-herstelplan-aanslag-op-milieu-in-oost-europa.aspx
http://www.hbvl.be/nieuws/buitenland/aid831562/europees-herstelplan-aanslag-op-milieu-in-oost-europa.aspx
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plantsoorten, maar dat een plan moet worden opgesteld dat rekening houdt met al deze gevolgen, 

èn met de mogelijke gevolgen van klimaatverandering en de duurzaamheid van de wijk.41 

In een zogenaamd „Mid-term review van het 6e Milieu Actieprogramma‟, opgesteld door de 

Eerste Kamer in september 2007, werd opgemerkt dat “De uitvoering van de bestaande Europese 

regelgeving dient in het algemeen te worden verbeterd. Gezien de aard van de problemen mondiaal en regionaal dient 

de EU daarbij ook internationaal meer en beter samen te werken. Dat betekent dat het milieubeleid meer en beter 

geïntegreerd zou moeten worden in de verschillende beleidsterreinen: ontwikkelingssamenwerking, GBVB en 

economische samenwerking. De Commissie concludeert dat dit zogenoemde Cardiff-proces (integratie van milieu in 

andere beleidsterreinen) niet de verwachtingen heeft waargemaakt.‖42 De nieuwe uitdagingen ten aanzien van 

Europees milieubeleid zullen zich in de komende jaren waarschijnlijk dus gaan toespitsen op het 

integreren van milieubeleid in de andere beleidsterreinen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Publicatieblad van de Europese Unie , Tussentijdse evaluatie van het Zesde Milieuactieprogramma van de Gemeenschap, 
Website: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0018:0025:NL:PDF (10 april 2008) 
42 Mid-term review van het 6e Milieu Actieprogramma‟, Website: 

http://europapoort.eerstekamer.nl/9345000/1f/j9vvgy6i0ydh7th/vgdei7c2vgu4?q=E070087&jm=1 (laatste revisie: 

10-09-2007) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:247E:0018:0025:NL:PDF
http://europapoort.eerstekamer.nl/9345000/1f/j9vvgy6i0ydh7th/vgdei7c2vgu4?q=E070087&jm=1
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3 De totstandkoming van een klimaatbeleid: op internationaal en 
Europees niveau 

De eerste systematische metingen van CO² concentraties in de atmosfeer zijn begin jaren ‟50 

uitgevoerd. Daaruit werd geconcludeerd dat alleen al in die korte periode een duidelijke toename 

van de waarden waarneembaar was. Vanaf 1972 tot aan 1985 worden er in verschillende VN, 

WMO (World Meteorological Organization) en ICSU (International Council of Scientific 

Unions) conferenties afspraken en actieplannen gemaakt die verder bijdroegen aan het onderzoek 

naar de stijging van CO² concentraties in de atmosfeer. Veel van deze bijeenkomsten werden 

echter voornamelijk bijgewoond door wetenschappers en kregen maar weinig politieke 

belangstelling. Vanaf 1985 werd de kwestie ook politiek acuter nadat er een grotere concensus 

tussen de wetenschappers was ontstaan over de uitkomsten van deze onderzoeken, die erop 

wezen dat de toename van CO² concentraties duidelijk bijdroegen aan een opwarming van de 

aarde; ook wel klimaatverandering genoemd.43 De WMO, UNEP (United Nations Environmental 

Programme) en de ICSU concludeerden dat er een noodzaak ontstond om tot een internationaal 

politiek akkoord te komen over het tegengaan van klimaatverandering. Vanaf nu was het debat 

over klimaatverandering niet meer alleen een wetenschappelijke maar ook een politieke 

aangelegenheid, met verschillende bijeenkomsten van multilaterale aard.44 Deze bijeenkomsten 

gingen in tegenstelling tot de United Nations Conference on the Human Environment in 1972, 

dat betrekking had op milieubeleid in het algemeen, over een veel specifieker thema: dat van 

klimaatverandering.  

3.1 1988: VN en EU samen actief in de ontwikkeling van internationaal 

klimaatbeleid 

In 1988 werd de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) opgericht na een resolutie 

van de uitvoerende raad van de WMO. Deze werd geplaatst onder de gezamenlijke autoriteit van 

de politieke organen van de WMO en de UNEP. Het doel van de IPCC was om tot een zo groot 

mogelijke internationale consensus te komen over de oorzaken van klimaatverandering om 

zodoende tot effectieve politieke maatregelen te komen.45 Het was in ditzelfde jaar dat ook de 

Europese Commissie zich meer geïnteresseerd toonde voor de kwestie klimaatverandering. De 

Commissie kwam met plannen voor minder verspilling van de beschikbare energievoorraden en 

                                                
43 M. Peeters en K.Deketelaere, EU Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives. (Northampton en 
Cheltenham, 2006), 22. 
44 Ibidem. 
45 Ibidem, 23. 
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de promotie van zonne- en windenergie.46 In 1990 werd er in Dublin tijdens een bijeenkomst van 

de Europese energie- en milieuministers besloten dat de EG bereid was om in het jaar 2000 zijn 

CO² waarden te stabiliseren naar die van het niveau van 1990.47 De Gemeenschap committeerde 

zich niet zomaar aan deze afspraak maar zou dat doen als gehele Gemeenschap en verlangde 

daarnaast van andere (belangrijke) landen dat deze haar voorbeeld zouden volgen. Hierdoor nam 

de Gemeenschap al in een vroeg stadium van de onderhandelingen over klimaatafspraken een 

duidelijke leiderschapspositie in. Zo ook op de Second World Climate Conference in Genève 

waarin de Gemeenschap in een ministeriële declaratie liet weten dat: “The European Community and 

member states assume that other leading countries undertake commitments along the lines mentioned above [i.e. 

stabilisation of CO² emissions by the year 2000 and 1990 levels] and, acknowledging the targets identified by a 

number of member states….are willing to take actions aimed at reaching stabilisation of the total CO² emissions 

by 2000 at the 1990 level in the Community as a whole‖. 48  

Ondanks deze vooruitstrevende stap richting multilaterale implementatie van CO² afspraken was 

er binnen de EG nog weinig ondernomen om dit doel te behalen. Dit kwam mede doordat 

verschillende lidstaten zich in de Raad gingen roeren over de ernst van het probleem (Portugal 

vond klimaatverandering überhaupt niet een probleem) en er discussies ontstonden tussen 

verschillende Directoraat Generaals (ondermeer DG Energie, Milieu en Indirecte belasting) die 

samen waren gekomen in een comité over klimaatverandering, over de oplossing ervan. 

In de aanloop naar de UN Conference on Environment and Development (UNCED) in Rio in 

1992 werd uiteindelijk toch een voorstel door de Commissie ingediend dat voorzag in de 

invoering van een drievoudig „klimaatpakket‟, bestaande uit:  

o Een systeem van milieubelastingen ten aanzien van klimaatverandering; 

o De invoering van een toezichtmechanisme dat de lidstaten bijstond in de ontwikkeling en 

implementatie van een nationaal programma voor CO² reductie; 

o De promotie van een grotere energie-efficiency door middel van: 

o Het SAVE programma, ofwel de promotie van duurzame en energiezuinige 

middelen.  

                                                
46 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p281. 
47 M. Peeters en K.Deketelaere, EU Climate Change Policy, p43. 
48 H.Bergesen, et al. Implementing the European CO² Commitment: A Joint policy proposal (1994, London, Royal institute of 
International Affairs) uit: T.Heller. Global Competition and EU Environmental Policy: The path to EU Climate Change. (1998, 
EUI Working Paper, San Domenico), p4 
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o Het ALTENER programma (Programme for the Promotion of Renewable Energy 

Sources in the Community), dat promotie van wind- en zonne-energie voorstaat.  

Het meest controversieel van de voorstellen van de Commissie was zonder twijfel het systeem 

voor milieubelastingen.49 Duitsland, Nederland en de drie Scandinavische landen waren felle 

voorstanders van het belastingpakket, en gingen zelfs zo ver dat ze alleen het VN verdrag zouden 

ratificeren wanneer het belastingspakket werd gehandhaafd door de EG. Groot-Brittannië, 

gesteund door de industriegeoriënteerde DG‟s en de industrielobby, was sterk tegen invoering 

van het belastingpakket en dreigde zonodig zonder de Gemeenschap het verdrag te tekenen. Na 

veel interne discussie werd uiteindelijk door de Gemeenschap besloten het belastingpakket op 

nationaal niveau te laten ontwikkelen, waaraan uiteindelijk alleen Oostenrijk, België, Denemarken, 

Finland, Zweden en Nederland gehoor hebben gegeven.  

Het VN Klimaat Verdrag dat in Rio tot stand kwam, ook wel „the Framework Convention on 

Climate Change‟ (UNFCC) genoemd, werd uiteindelijk wel door de EG en haar lidstaten 

ondertekend. Doelstelling van het Klimaatverdrag van Rio was het “stabiliseren van de concentratie 

van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat 

wordt voorkomen.‖50 De verschillende industrielanden (Westerse landen en Oost-Europese landen) 

hebben afgesproken de groei van hun uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Deze landen, die 

een duidelijke verplichting ten aanzien van emissiereductie zijn aangegaan, zijn opgenomen in 

Annex I bij het Klimaatverdrag, wordt de Annex I-groep genoemd. De andere partijen, veelal de 

ontwikkelingslanden, worden de niet-Annex I-groep genoemd. Zij hebben minder verregaande 

verplichtingen doordat zij geen emissiereducties hoeven door te voeren.51 

De EG miste echter een duidelijk intern beleid dat omschreef hoe het Klimaatverdrag nageleefd 

diende te worden.52 De onderhandelingen over de invoering van het Klimaatverdrag liepen 

regelmatig vast. Het werd al snel duidelijk dat de EG als gevolg van politieke en economische 

druk niet kon voldoen aan zijn ambitieuze doelstellingen. Deze druk bestond uit: 

o Onduidelijkheid over het verband tussen oorzaak en gevolg en de impact op bepaalde 

regio‟s en sectoren voor klimaatverandering. Zoals al eerder aangegeven was bijvoorbeeld 

Portugal het niet eens met het definiëren van klimaatverandering als een daadwerkelijk 

probleem;  

                                                
49 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p282. 
50 Website: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22990#b22074 
51 United Nations Framework Convention, (Rio, 1992), p9.  
52 M. Peeters en K.Deketelaere, EU Climate Change Policy, p43. 
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o Het bepalen van emissiereducties voor bepaalde lidstaten. Deze reducties zijn afhankelijk 

van het economisch ontwikkelingsniveau, verschillen in CO² uitstoot door bijvoorbeeld 

andere industrieonderdelen en verschillen in energiestructuren en behoeftes;  

o Zorgen van lidstaten over een afname van de eigen soevereiniteit ten opzichte van een 

toegenomen invloed van de Commissie. Bij het invoeren van een systeem voor 

milieubelastingen bijvoorbeeld zou de Commissie namelijk de beschikking krijgen over 

een eigen vorm van inkomen, waardoor zij meer macht zou verkrijgen;  

o De oppositie van machtige industrieën (zoals de olie- en chemie industrie), die niet alleen 

bang waren voor een verlies van inkomsten, maar ook voor een slechtere 

concurrentiepositie van de EG;  

o Het uitblijven van de belofte van andere (geïndustrialiseerde) landen om de EG te volgen 

in zijn doel om in het jaar 2000 zijn CO² waarden te stabiliseren op het niveau van die van 

1990. 53 

Als gevolg van de mislukking om intern een sterk klimaatplan te ontwikkelen was er in de jaren 

1990-‟96 weinig verandering meetbaar in de totale reductie van CO² emissies in de EU lidstaten. 

Uit metingen van de EEA werd duidelijk dat in deze periode de totale CO² uitstoot in de gehele 

Gemeenschap met een percentage van maar 1% was verminderd.54 Met op de achtergrond een 

gebrek aan politieke consensus is het des te opmerkelijker te noemen dat er in 1997 een 

overeenkomst tussen verschillende milieuministers tot stand kwam waarin een emissiereductie 

van 15% in 2010 ten opzichte van de waarden van 1990 werd aangekondigd.55 De Raad besefte 

zich echter terdege dat de EU zijn politieke geloofwaardigheid wél moest herstellen als het een 

sterke en geloofwaardige positie zou willen innemen op de onderhandelingen over het aanstaande 

Kyoto protocol.56 Ondanks sterke oppositie van de industrie werd bovendien een lastenverdeling 

(burden-sharing arrangement) overeengekomen, waardoor er verschillende reductiedoelen voor 

de verschillende lidstaten werden vastgelegd. De industrie kon als gevolg hiervan met hogere 

milieukosten worden geconfronteerd wanneer het was gevestigd in een lidstaat met een hoge 

                                                
53 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p284. 
54 EEA rapport, Environment in the European Union at the turn of the century (Kopenhagen, 1999), tabel 10.3 
55 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p285. 
56 M. Peeters en K.Deketelaere, EU Climate Change Policy, p44. 
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emissiereductietarget. Bekrachtiging van deze afspraken hing af van de uitkomsten van het 

overleg tussen de partijen op de UN Climate Change Convention in Kyoto.57  

3.2 1997-2007: Van Kyoto tot Kopenhagen 

Het Kyoto-protocol werd in 1997 opgesteld als aanvulling op het Klimaatverdrag van 1992. 

Industrielanden verbinden zich hierin om de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met 

gemiddeld 5% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Per land gelden 

uiteenlopende reductiepercentages. De VS moeten de uitstoot van broeikasgassen met 7% 

verminderen, Japan met 6% en de Europese Unie met 8%.58 Andere belangrijke onderdelen van 

het Kyoto Protocol waren de afspraken over „flexibele mechanismen‟ waaruit het 

emissiehandelssysteem (ETS) is ontstaan. Door middel van het ETS kunnen industrielanden hun 

emissiereductietarget behalen door zogenaamde emissie „credits te kopen van landen die weinig 

problemen hebben hun emissiereductietarget te behalen of van landen die geen emissiereductie 

opgelegd hebben gekregen. Er zijn twee soorten 'credits': credits die zijn verdiend met Joint 

Implementation (JI) en credits die zijn verdiend met het Clean Development Mechanism (CDM). 

- JI: Joint Implementation is alleen mogelijk tussen geïndustrialiseerde landen onderling. Credits 

die zijn verdiend met JI, worden emission reduction units (ERU's) genoemd. In de praktijk 

worden ERU's verdiend door reducties te behalen in Centraal- en Oost-Europese landen. Een 

voorbeeld: een industrieland financiert en ondersteunt de bouw van een windmolenpark in 

Roemenië. Als daardoor de bouw van een kolencentrale wordt vermeden mag het industrieland 

de verminderde uitstoot meetellen voor de eigen Kyoto-verplichting. 

 - CDM: Bij het Clean Development Mechanism gaat het om afspraken tussen geïndustrialiseerde 

landen en ontwikkelingslanden die zelf geen emissiereductiedoelstelling hebben. Credits die zijn 

verdiend met CDM, worden CER's genoemd (Certified Emission Reductions). CER‟s kunnen op 

dezelfde manier verdient worden als ERU's, met het verschil dat CER's worden verdiend door 

het opzetten van emissiereducerende projecten in ontwikkelingslanden.59 

Deze mechanismen waren echter enorm detaillistisch en ingewikkeld en vereisten een verdere 

uitwerking voor de toekomst.60 Het Protocol zou zodoende op vervolgconferenties verder 

                                                
57 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p285 
58 Website: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=22990#b22074 
59Website:http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl0164-Klimaatbeleid.html?i=9-53  (laatste gewijzigd: 5 
december 2008).  
60 J.Gupta en M.Grubb, Climate Change and European Leadership: A sustainable role for Europe? (Dordrecht, 
2000), p9. 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=9229
http://www.milieuennatuurcompendium.nl/indicatoren/nl0164-Klimaatbeleid.html?i=9-53
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worden uitgewerkt, de zogenaamde Conference of the Parties (COP)-bijeenkomsten. Op de 

zevende Klimaatconferentie, de COP-7 in Marrakech, werden de belangrijkste uitvoeringsregels 

van het Kyoto-protocol afgehandeld, ook wel de Marrakech-akkoorden genoemd. De akkoorden 

zijn eind 2005 op COP 11 in Montreal bekrachtigd. Zie figuur 2 voor een overzicht van alle COP 

bijeenkomsten vanaf 1995(de voorbereidende fase voor Kyoto) tot 2008 (de voorbereidingen 

voor een nieuw Klimaatverdrag waarvan de besprekingen beginnen in december 2009). 

Jaar COP Locatie Resultaat 

1995 COP-1 Berlijn, Duitsland Voorbereidingen voor een verdere uitwerking 

1996 COP-2 
Genève, 
Zwitserland 

Acceptatie van de wetenschappelijke basis op grond van 
het tweede rapport van de IPCC 

1997 COP-3 Kyoto, Japan De totstandkoming van het Kyoto Protocol 

1998 COP-4 
Buenos 
Aires,Argentinië 

De partijen kwamen een tweejarig actieprogramma 
overeen om de Kyoto overeenkomst verder uit te 
werken 

1999 COP-5 Bonn, Duitsland Weinig concreet resultaat 

2000 COP-6 
Den Haag, 
Nederland 

Zeer ingewikkeld onderhandelingsproces met weinig 
resultaat. Een half jaar later werd de vergadering 
voortgezet in Bonn (COP-6 bis), waarbij wél concrete 
afspraken werden gemaakt over een verdere technische 
invulling van het Kyoto Protocol. 

2001 COP-7 
Marakech, 
Marokko 

Hier werd het Actieplan uit COP-4 (Buenos Aires) 
voltooid en werden de zogenaamde "Marakech accords" 
aangenomen. 

2002 COP-8 New Delhi, India  

2003 COP-9 Milaan, Italië  

2004 COP-10 
Buenos Aires, 
Argentinië 

 

2005 
COP-11 en 
COP/MOP-
1 

Montréal, Canada 

Inmiddels was het Kyoto Protocol in werking getreden. 
Daarom vond tegelijkertijd met COP-11 de eerste 
vergadering van de partijen bij het Kyoto Protocol, 
COP/MOP-1 plaats, de "Conference of Parties, serving as the 
Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, het hoogste 
gezagsorgaan binnen het Kyoto Protocol. 

2006 
COP-12 en 
COP/MOP-
2 

Nairobi, Kenia  

http://nl.wikipedia.org/wiki/IPCC
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kyoto_Protocol
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Jaar COP Locatie Resultaat 

2007 
COP-13 en 
COP/MOP-
3 

Bali, Indonesië Ontwikkeling van het Bali Action Plan 

2008 
COP-14 en 
COP/MOP-
4 

Poznan, Polen  

Figuur 2. Overzicht van de COP-besprekingen sinds 1995 

 In het Kyoto protocol werd voor de EU uiteindelijk een minder ambitieuze emissiereductietarget 

opgenomen van 8% (in plaats van de in 1992 opgestelde 15% reductie). Als gevolg van deze 

lagere doelstelling gingen de lidstaten weer rond de onderhandelingstafel zitten om te praten over 

een herverdeling van hun emissiedoelen. Lidstaten die voorheen behoorlijke toezeggingen 

hadden gedaan konden zodoende opnieuw onderhandelen over gunstiger (en dus vaak lagere) 

emissie reducties. De lidstaten konden wel, dankzij artikel 4 van het Kyoto verdrag, een 

gedifferentieerde opdeling maken in de verdeling van hun emissiereducties, ook wel de „Burden 

Sharing Arrangement‟ genoemd. Zolang de EU in zijn geheel maar voldeed aan de doelstelling 

van 8%. (zie figuur 3), wat we de „EU bubble‟ noemen. De EU nam hiermee, samen met een 

groot aantal andere Europese landen, het grootste aandeel aan emissievermindering voor zijn 

rekening (zie figuur 4). 

Burden Sharing 

Lidstaat Reductie in 2008-2012  Lidstaat   Reductie in 2008-2012 

Oostenrijk  -13%     Italië    -6,5% 

België  -7,5%    Luxemburg  -28,0% 

Denemarken  -21,0%    Nederland   -6,0% 

Finland  0,0%     Portugal   +27% 

Frankrijk  0,0%     Spanje   +15% 

Duitsland  -21,0%    Zweden   +4,0% 

Griekenland  +25,0%    Groot-Brittannië -12,5% 

Ierland  +13%    

     Totale uitstoot in EU  -8,0%     

Figuur 3. Overzicht van de emissiereductieafspraak binnen de EU, de zogenaamde ‘Burden Sharing’ 
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Kyoto doelen 

Doel  Landen 

 
-8%   De EU en 15 lidstaten, + Bulgarije, Tsjechië, Estland, Letland, Litouwen,  
   Liechtenstein, MON, Roemenië, Slowakije en Zwitserland.  
 
-7%   Amerika 
 
-6%    Canada, Hongarije, Japan, Polen 
 
-5%    Kroatië 
 
Stabilisatie  Nieuw Zeeland, Rusland, Oekraïne  
 
+1%   Noorwegen 
 
+8%   Australië 
 
+10%  IJsland 

Figuur 4. Overzicht van de emissiereductietargets overeengekomen tijdens Kyoto 

 

In oktober 2004 hadden 124 landen het Protocol geratificeerd, oftewel zo‟n 70% van de 

wereldbevolking. Dit is inclusief alle (toenmalige) 25 EU lidstaten, Japan, Canada, China and 

Brazilië. Deze landen waren in 1990 gezamenlijk verantwoordelijk voor zo‟n 44% van alle CO² 

uitstoot onder ontwikkelde landen.61 De Verenigde Staten, verantwoordelijk voor zo‟n 36% van 

de wereldwijde uitstoot in 1990, echter nog niet. De inwerkingtreding van het Protocol is echter 

alleen mogelijk indien 55 (ontwikkelde) landen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 55% 

van de wereldwijde uitstoot van CO² het verdrag ratificeren.62 Inmiddels hebben Rusland en 

Australië63 het Protocol eveneens geratificeerd. Door de ratificatie van Rusland (verantwoordelijk 

voor zo‟n 17% van de wereldwijde uitstoot in 1990) kon het Kyoto Protocol zodoende toch op 

16 februari 2005 in werking treden.  

Zoals ook al in H 1.5. aan bod kwam werd in 2000 een zesde EAP opgesteld voor de periode 

2002-2012, waarin het thema klimaatverandering een belangrijke basis vormde. In deze EAP 

                                                
61 The House of Lords: European Union Committee, The EU and Climate Change: 30th Report of Session 2003-04 
(London, 10 november 2004), p16.  
62 Ibidem. 
63 De nieuwe Australische premier Rudd heeft een week na zijn aanstelling het verdrag onmiddelijk geratificeerd; Dat 
gebeurde in december 2007.  
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wordt erkend dat “klimaatverandering de belangrijkste uitdaging vormt voor de tien komende jaren. De 

doelstelling op dit gebied is de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot een niveau waarbij geen kunstmatige 

veranderingen van het aardklimaat worden veroorzaakt.‖ 64 Bovendien omschrijft het zesde EAP de 

doelstelling van de EU om te werken aan de Kyoto verplichtingen die in 2012 behaald moeten 

zijn: 

―‘ The aims set out in Article 2 should be pursued by the following objectives: 

Ratification and entering into force of the Kyoto Protocol to the United Nations framework Convention on climate 

change by 2002 and fulfilment of its commitment of an 8 % reduction in emissions by 2008-12 compared to 1990 

levels for the European Community as a whole, in accordance with the commitment of each Member State set out 

in the Council Conclusions of 16 and 17 June 1998‖65 

Maatregelen die in het zesde actieprogramma zijn opgenomen om de uitdagingen van 

klimaatverandering aan te pakken zijn ondermeer: 

o integratie van de met klimaatverandering verband houdende doelstellingen zoals het 

energie- en transportbeleid;  

o vermindering van CO² uitstoot door middel van specifieke maatregelen ter verbetering 

van de energie-efficiëntie; intensiever gebruik van duurzame energiebronnen; bevordering 

van milieuovereenkomsten met de industrie en energiebesparing;  

o ontwikkeling van de handel in emissierechten op Europese schaal;  

o verdere uitbreiding van onderzoek op het gebied van klimaatverandering;  

o evaluatie van de bestaande energiesubsidies in het licht van de klimaatverandering. 66 

Na berekeningen door de Europese Commissie in 2002 is gebleken dat veel van de lidstaten nog 

niet ver zijn gekomen in het behalen van de Kyoto doelen, alleen Zweden en Groot-Brittanië 

zullen hun doelen behalen. De verwachting is dat de EU in 2010 zelfs maar met 0,5% gedaald zal 

zijn in haar CO² uitstoot, dat is een tekortkoming van 7,5% van de Kyoto doelstelling.67 

Daarentegen denkt de Commissie dat door de invoering van alle geplande maatregelen uit het 

overzicht hierboven er zelfs een emissiereductie behaald kan worden van 7,2% in 2010. Echter 

                                                
64 Website: http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l28027.htm (laatst gewijzigd op: 27.8.2007). 
65 Website: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D1600:EN:NOT 
66 Website: http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l28027.htm (laatst gewijzigd op 27.8.2007).  
67 The House of Lords: European Union Committee, The EU and Climate Change, p22. 

http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l28027.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l28027.htm
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nog wel met zekere voorbehoud: ―Taking into account measures and policies which are planned, overall 

emissions in the EU could be reduced by 7.2 per cent by 2010. This projection assumes that Finland, France, 

Greece, Ireland, Sweden and the UK all achieve or over-achieve their burden-sharing target.‖68 

In het kader van onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag, dat het oude Kyoto verdrag 

zal moeten gaan vervangen, is er door de Europese Commissie in januari 2008 een nieuwe 

klimaatdoelstelling opgesteld. De EU heeft zich unilateraal ten doel gesteld haar emissies tegen 

2020 met 20% te verminderen ten opzichte van de emissiewaarden van 1990. Wanneer andere 

(niet EU) landen zich achter deze EU doelstelling scharen, waardoor een nieuw klimaatverdrag 

op basis van de 20% doelstelling van de EU wordt afgesloten, zal de EU zelfs zijn effort 

verhogen naar een vermindering van 30% in CO² uitstoot.69 In december 2009 zullen in 

Kopenhagen de nieuwe doelstellingen voor de periode na 2012 worden besproken. Tot die tijd 

zal de EU zijn doelstellingen wereldwijd ten gehore brengen en zal er intern een goedkeuring van 

dit klimaatpakket door de lidstaten moeten worden overeengekomen.  

 

 

 

                                                
68 The House of Lords: European Union Committee, The EU and Climate Change, p22. 
69 Website: http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm, (laatst gewijzigd op 08.01.2009). 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm


34 

 

4 De institutionele context: de rol van de Gemeenschap in 
internationale klimaatonderhandelingen. 

Besluitvorming binnen de EU, over welk onderdeel van beleidsvorming dan ook, moet 

beschouwd worden als een proces dat een constante ontwikkeling doormaakt en afhankelijk is 

van de mate van integratie tussen de verschillende lidstaten. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Amerika of de Vijfde Franse Republiek is er door de EU nooit een vastomlijnde grondwet 

opgesteld die een staatsvorm omvat met bijbehorende regels, maar zijn er afspraken gemaakt 

over beleidsdoelen die een ontwikkeling van meer dan vijftig jaar hebben meegemaakt.70 

Bepalend voor het integratieproces van de EU is de mate waarin de lidstaten bereid zijn over te 

gaan tot soevereiniteitsafdracht. De EU heeft door deze soevereiniteisafdracht van de lidstaten 

geleidelijk steeds meer zeggenschap verkregen over een groot aantal beleidsterreinen, waardoor 

het zich op internationaal niveau kan profileren als een zelfstandig opererende entiteit, ofwel een 

internationale organisatie. Anderzijds willen de lidstaten een bepaalde controle kunnen blijven 

uitoefenen op dit internationale beleid.  

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden over welke juridische basis de EU beschikt om 

internationaal effectief te kunnen opereren. Op grond hiervan kan de positie die de EU bekleedt 

op internationale conferenties en de (eventuele) voor- en nadelen daarvan in een beter perspectief 

geplaatst worden. In paragraaf 3.1 en 3.2 zal worden gekeken door welke regels de EU kan 

opereren op internationale conferenties en in hoeverre de EU zelfstandig opereert. Wanneer 

moeten zij bijvoorbeeld hun onderhandelingsbevoegdheid delen met de lidstaten? En laten de 

lidstaten hun invloed dan ook gelden? Maar er wordt in dit hoofdstuk ook ingegaan op de 

machtsverhoudingen tussen de EU organen tijde van de onderhandeling. In paragraaf 3.4 zal 

bijvoorbeeld de rol van de verschillende organen binnen milieuonderhandelingen aan bod komen 

en in paragraaf 3.5 zal specifiek worden ingegaan op de klimaatonderhandelingen. Onderhandelt 

de Commissie of de Raad met de andere landen? En wat is eigenlijk de invloed van het Parlement 

op deze besluitvorming? 

4.1 De bevoegdheden van de EU op internationaal niveau 

De mate waarin de EU wordt beschouwd als rechtmatige internationale actor is een lastige 

kwestie. Ondanks dat het een groot aantal medezeggenschapsrechten heeft verkregen in 

multilaterale milieu-onderhandelingen, ervaart de EU wel problemen met erkenning bij 

                                                
70 McCormick, Environmental Policy in the European Union, p69. 
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bijvoorbeeld de Algemene Vergadering van de VN, bij UNEP, de Rio plus conferenties en 

binnen de Commission for Sustainable Development (CSD).71 

Van oudsher vallen namelijk alleen staten onder de regels van het internationale recht. Dit houdt 

in dat internationale verdragen alleen tussen staten werden uitonderhandeld en zodoende ook 

alleen staten als betrokken partijen werden opgenomen in internationale verdragen. Echter, door 

veranderingen in internationale en supranationale samenwerking, die een directe invloed hadden 

op internationale relaties en bestuur, veranderden ook de voorwaarden voor de status van nieuwe 

politieke internationale entiteiten, zoals de EU, in het internationaal recht; en meer specifiek in 

internationale klimaatonderhandelingen.72 Om net zo volwaardig te kunnen participeren als 

andere internationale entiteiten en om als partij te worden opgenomen in internationale verdragen 

moet de EU voldoen aan drie voorwaarden: 

- Het verkrijgen van wettelijke internationale erkenning binnen het internationale 

rechtssysteem. 

- Het verkrijgen van wettelijke erkenning door de onderhandelingspartners 

- Beschikken over de noodzakelijke bevoegdheden om bindende afspraken te kunnen maken. 

Als we kijken naar de eerste voorwaarde, het verkrijgen van wettelijke erkenning binnen het 

internationale rechtssysteem, dan moet worden opgemerkt dat de EU, in tegenstelling tot staten, 

die (zoals we eerder al hadden geconstateerd) automatisch internationale erkenning verkrijgen 

binnen het internationaal rechtssysteem omdat zij een primair onderdeel zijn van het 

internationaal recht, nooit deze legale basis heeft verkregen. De EG heeft daarentegen wél deze 

legale basis verkregen. Zij voldoet namelijk aan de criteria voor een „international legal 

personality‟, opgesteld door het Internationaal Gerechtshof (IG) in 1949 73 en door artikel 281 

(Treaty for European Union, afgekort als TEC) waarin staat dat: ―[t]he Community shall have legal 

personality,”.74 Zodoende heeft niet de EU maar de EG een legale basis verkregen in internationale 

onderhandelingen. Ik zal daarom vanaf nu alleen de EG benoemen wanneer legale en wettelijke 

kwesties aan de orde komen. 

                                                
71 J.Vogler en H.R.Stephan, The European Union in global envioronmental governance: Leadership in the Making? (Online 

gepubliceerd op sept 2007), p 394 
72 T.Delreux, proefschrift: The European Union negotiates multilateral environmental agreements: An analysis of the internal 
decision making process. (Leuven, 2008), p16.  
73 In de zaak „Reparation for Injuries, over de internationale legaliteit van de VN, werd bepaald dat een internationale 

organisatie, waarvoor andere rechten en plichten van toepassing zijn dan voor die van zijn lidstaten, de capaciteit 

verkreeg om als internationale rechtspersoon op internationaal niveau op te treden  
74 T.Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements,  p16.  
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Het voldoen aan de tweede voorwaarde, externe erkenning door onderhandelingspartners, was 

een langdurig proces dat werd ingezet in de jaren ‟70 en doorliep tot eind jaren ‟80. Er was in die 

tijd veel onduidelijkheid over de verdeling van de bevoegdheden (wat is de rol van de lidstaten?), 

en het ontbreken van een precedent voor de functie van de EU. Mede door de (al eerder 

besproken) veranderingen in internationale en supranationale onderhandelingen wordt 

tegenwoordig de EG erkend als onderhandelende partij in internationale 

klimaatonderhandelingen. Het wordt dan meestal benaderd als een „REIO‟, een Regional 

Economic Integration Organization, en is tevens de enige partij is die deze titel draagt.  

Tenslotte de laatste voorwaarde: de bevoegdheden verdeling. De EG ontvangt zijn 

bevoegdheden door toekenning van de lidstaten. Deze toekenning van externe (ofwel 

internationale) bevoegdheden door de lidstaten vindt plaats op twee manieren: door een 

expliciete of impliciete bevoegdheid.  

4.2 Expliciete en impliciete bevoegdheden 

Het onderscheid tussen expliciete en impliciete bevoegdheden berust op de rechtsgrondslag 

ervan, oftewel in welk artikel de bevoegdheid is beschreven. Bij een expliciete bevoegdheid is er 

sprake van een bevoegdheid op een bepaald gebied wanneer die specifiek vermeld staat in het 

oprichtingsverdrag van de EEG, het Verdrag van Rome (1957).75 Bij een expliciete bevoegdheid 

is er middels de Verdragen sprake van een toekenning van bevoegdheden. 76  

Een impliciete bevoegdheid kan ontstaan door een besluit van het Europese Gerechtshof (ECJ). 

Het ECJ kan van een interpretatie van de Verdragen een legale doctrine vormen waaraan de 

partijen binnen de EU zich dienen te houden. In principe is dit een actualisering van de bestaande 

Verdragen, uitgevoerd door het ECJ. Het doel van deze impliciete bevoegdheid binnen de 

externe relaties is om intern en extern beleid zoveel mogelijk op elkaar af te laten stemmen. De 

EG kan zodoende het intern ontwikkelde beleid in een speciaal beleidsgebied ook voor een groot 

deel extern uitdragen, waardoor er een aanpassing op internationaal niveau kan plaatsvinden. Dit 

houdt dan wel in dat lidstaten hun soevereiniteit op internationaal niveau kunnen verliezen, 

omdat er geen invloed door de lidstaten heeft kunnen plaatsvinden op de beslissing om de 

externe bevoegdheid van de EG uit te breiden.77 

 

                                                
75 R. Barents, Een grondwet voor Europa: achtergronden en commentaar. (Deventer, 2005), p240.  
76 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements. (Leuven, 2008), p18. 
77 Ibidem, p18-19. 
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4.3 Exclusieve of gedeelde bevoegdheden? 

De EG heeft dus op steeds meer beleidsgebieden bevoegdheden van de lidstaten verkregen om 

als internationale actor te kunnen optreden. Echter, soms moet de EG deze bevoegdheden nog 

wel delen met de lidstaten. Er is dan sprake van „gedeelde bevoegdheid‟(shared competence); de 

twee partijen hebben dan beide de bevoegdheid om in internationale onderhandelingen op te 

treden. Ten aanzien van extern milieubeleid is er regelmatig sprake van shared competence tussen 

de lidstaten en de EG. Lidstaten kunnen zelfs striktere milieudoelen afspreken op internationaal 

niveau dan de bestaande interne afspraken die zijn gemaakt in de Gemeenschap. Dit wijkt in 

principe af van de algemene regel binnen de EG dat lidstaten hun eigen beleid moeten aanpassen 

aan de geldende regels van de EU.78 Bij een exclusieve bevoegdheid mogen de lidstaten op geen 

enkele wijze meer zelfstandig participeren in onderhandelingen. Dit is bijvoorbeeld van 

toepassing op het monetair beleid van de EU. 

Shared competence komt voort uit de wil van de lidstaten om een rem te plaatsen op de 

uitbreiding van de externe bevoegdheden van de EG. Het zou namelijk kunnen dat, doordat 

extern beleid binnen de EU veel samenhangt met de ontwikkeling van het interne beleid, 

lidstaten bewust instemmen met een gewenste interne maatregel en zodoende ook onbewust een 

externe bevoegdheid kwijtraken aan de EG.79  

Afspraken die voortkomen uit een gedeelde bevoegdheid van de EG en de lidstaten worden 

„mixed agreements‟genoemd. Een mixed agreement kan voor de EU regelmatig problemen 

opleveren. Zo kan het de positie van de EG op internationale conferenties ondermijnen doordat 

de lidstaten over de EG kunnen domineren. Hierdoor kunnen andere partijen de EG minder 

serieus nemen. Het kan in een omgekeerde situatie natuurlijk ook zo zijn dat lidstaten zich beter 

vertegenwoordigd kunnen zien door de aanwezigheid van de EG.  

Bovendien vereisen mixed agreements tweemaal ratificatie: door de EG en door de lidstaten. Met 

als gevolg dat de inwerkingtreding van een afspraak (ten aanzien van milieumaatregelen) veel 

vertraging kan oplopen.80 Immers, het kost veel tijd wanneer alle 27 lidstaten op nationaal niveau 

moeten instemmen met het akkoord.  

                                                
78 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements. (Leuven, 2008), p20. 
79 N.Haigh, The European Community and International Environmental Policy (Oxford, 1992) in Jordan, Environmental Policy 

in the European Union. P206. 
80 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements, p22.  

 



38 

 

4.4 De rol van de Commissie en de Raad in internationale 

milieuonderhandelingen 

De interne besluitvormingsprocedures die omschrijven hoe de EG dient te handelen in 

internationale relaties liggen vast in artikel 300 van het Verdrag van Rome (VR). Hierin staan 

twee voorwaarden waaraan de EG moet voldoen als zij wil participeren in internationale 

onderhandelingen: Als eerste moeten zaken die op de internationale onderhandeling besproken 

worden, vallen onder de EG bevoegdheden. Daarnaast moet de internationale onderhandelingen 

als doel hebben om internationaal juridisch bindende verdragen te creëren. Zodoende wordt 

artikel 300 VR ook aangehouden als procedurele basis voor internationale onderhandelingen. 

Artikel 300 VR gaat om met het machtsevenwicht tussen de Commissie en de Ministerraad. Zij 

zullen, dankzij dit artikel, in een interdependente afhankelijkheidspositie met elkaar moeten 

samenwerken zodat op internationaal niveau beleidsvorming gecreëerd kan worden. Volgens 

artikel 300 moet dat op de volgende manier (zie ook figuur 5 voor een procesuitwerking hiervan):  

In het stadium voorafgaand aan een internationale bijeenkomst of conferentie moet de 

Commissie een verzoek om autorisatie bij de Raad indienen voor participatie in de internationale 

onderhandeling. Vervolgens beslist de Raad (waaronder de Raadswerkgroepen, in het bijzonder 

de Working Party on International Environmental Issues (WPIEI), Coreper en ten slotte de 

betreffende ministerraad) of de Commissie toestemming krijgt om als EG-onderhandelaar te 

participeren op de internationale conferentie. De Raad kan ook besluiten om de Commissie een 

aantal instructies mee te geven die in de onderhandelingen moeten worden opgevolgd. 

Vervolgens onderhandelt de Commissie op de internationale conferentie over een internationaal 

verdrag. Dit doet zij gezamenlijk met een speciaal comité (afhankelijk van het onderwerp) met 

afgevaardigden die zijn aangewezen door de lidstaten. De overeengekomen tekst/het verdrag 

wordt vervolgens geparafeerd door de onderhandelaars en uiteindelijk ondertekend door de Raad 

(meestal gebeurt dit door de Voorzitter van de Raad), nadat het is voorgelegd door de 

Commissie.  

In het laatste stadium wordt het internationale verdrag geratificeerd. Hierbij wordt het verdrag 

wederom voorgelegd door de Commissie waarop de Raad besluit of het verdrag wordt 

geratificeerd. Dit gebeurt op basis van unanimiteit. Ratificatie van het verdrag vindt plaats in de 

verschillende lidstaten.81 
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De rol van het Europees Parlement (EP) is in dit overzicht nog onderbelicht gebleven. In artikel 

300 wordt hier wel aandacht aan besteed. Hierin staat dat het EP officieel volgens de consultatie -

procedure dient te worden geraadpleegd. Ook al kan het EP een negatief advies uitbrengen aan 

de Commissie voordat deze het plan voorlegt aan de Europese Raad, zijn formele rol is nogal 

beperkt. Dit advies kan namelijk pas worden afgegeven nadat de onderhandelingen zijn afgerond 

waardoor het EP weinig invloed kan uitoefenen op de inhoud van het verdrag. Tevens is het 

advies niet bindend en kan de Raad alsnog na een bepaalde periode besluiten om ratificatie door 

te zetten zonder het advies van het EP. Bijvoorbeeld wanneer er langdurig overleg plaatsvindt 

binnen het EP over overeenstemming inzake het advies.  

Ondanks dat er in de bestaande artikelen weinig invloed is weggelegd voor het EP zijn er tussen 

de Commissie, de Raad en het EP alsnog procedurele toevoegingen afgesproken waarbij het EP 

betrokken kan worden. Echter, het juridische kader van „inter-institutionele afspraken‟, zoals deze 

afspraken worden genoemd, wordt enigszins betwist. De wettelijke effecten en bekrachtiging 

ervan blijft dus vooralsnog een onduidelijke aangelegenheid. Een paar voorbeelden van 

procedures die hierin aan bod komen zijn:  

o Het EP moet worden geraadpleegd door de Raad op het moment dat een internationale 

onderhandeling plaatsvindt zodat binnen het EP een plenair debat over het onderwerp 

gevoerd kan worden.  

o Bovendien dient de Commissie het EP op de hoogte te stellen over de ontwikkelingen, de 

voortgang en uitkomst van de onderhandelingen.  

o Ook is er een afspraak gemaakt over het recht van het EP om een debat te houden met 

de Commissie als een grote parlementaire meerderheid zich niet kan vinden in de 

uitkomst van het internationale verdrag. Daarnaast kunnen parlementsleden de 

internationale onderhandeling bijwonen als „observer‟ in het onderhandelingsteam van de 

EU, wat inhoudt dat ze niet ongevraagd het woord mogen nemen.82 

Artikel 300VR heeft dus bepaald in hoeverre de EG kan opereren tijdens internationale 

onderhandelingen maar voor een specifiek beleidsgebied (zoals milieubeleid) is er nog een 

verdere bepaling van de artikelen benodigd. Een internationaal klimaatverdrag zal zodoende op 

basis van artikel 300 VR en een tweetal andere artikelen (in dit geval Artikel 174 en 175 VR) 

moeten worden afgesloten die de verdere substantiële basis kan verschaffen voor het 
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internationale opereren van de EG in milieukwesties. Door artikel 174 VR worden de specifieke 

doelen en principes van milieubeleid vastgelegd en door middel van paragraaf vier uit dit artikel 

verkrijgt de EG toestemming om internationaal te opereren. Hierin staat omschreven dat ―[w]ithin 

their respective spheres of competence, the Community and the Member states shall cooperate with third countries 

and with the competent international organisations.” In artikel 175 staan de verdere 

besluitvormingsprocedures met betrekking tot Raadsbesluiten voor autorisatie, handtekening- en 

ratificatieprocedures op basis van QMV of unanimiteitsbesluit.83 

In artikel 174 VR wordt tevens bepaald dat extern milieubeleid valt onder de shared competence 

van de lidstaten en de EG. Zodoende zouden de twee partijen dus beide vertegenwoordigd zijn 

in internationale klimaatonderhandelingen. Toch werken de twee partijen in de praktijk veelal 

samen en worden ze vaak door andere partijen behandeld als één actor.84 Het belang voor de 

twee partijen om zoveel mogelijk samen te werken is groot, hetgeen ook wordt benadrukt in 

artikel 10 van het Verdrag van Rome. Door dit verdrag worden de twee partijen verplicht om 

samen te werken in internationale onderhandelingen en om zoveel mogelijk de principes, 

verplichtingen en doelen van de Verdragen na te streven.85 Vanzelfsprekend is het moeilijk om te 

definiëren hoe dit artikel in de praktijk uitgevoerd dient te worden. Wanneer is er sprake van een 

„goede samenwerking‟ tussen beide partijen? En wanneer kan men spreken van een zo groot 

mogelijke „afstemming‟ met de principes die vermeld staan in de Verdragen? 

Als reactie op deze situatie wordt er door de EU in de jaren „90 een Raadswerkgroep voor 

Internationale Milieu Kwesties (WPIEI, klimaatverandering) opgericht die het voorbereidende 

werk voor de internationale onderhandelingen uitvoert en onderhandelingsposities van de 

verschillende partijen opstelt. Zodoende coördineren de Commissie en de lidstaten hun strategie 

voordat zij de internationale onderhandelingen beginnen.  

4.5 De rol van de Troika in internationale klimaatonderhandelingen 

Klimaatverandering is, zoals al eerder aangegeven, een shared competence van de lidstaten en de 

Gemeenschap. De Commissie heeft in dit geval geen autorisatie van de Raad verkregen om  de 

onderhandelingen autonoom uit te voeren. De EU wordt in internationale 

klimaatonderhandelingen vertegenwoordigd door de huidige EU Voorzitter, de Europese 

                                                
83 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements, p27. 
84 Artikel: S.Oberthur en C.Roche Kelly. EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges in: The 
International Spectator, Vol. 43, No. 3, September 2008, p38. 
85 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements, p28. 
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Commissie en de aankomende Voorzitter; gezamenlijk de EU Troika genoemd.86 In figuur 5. is 

dit terug te vinden bij de derde pijl, onder het kopje „Besluiten of Commissie als EG-

onderhandelaar mag participeren‟.  

De Troika handelt op een strikt mandaat van de ministers van de Milieuraad, die hun besluiten op 

basis van consensus samenstellen.87 

1. Indienen verzoek voor 

participatie in internationale 

onderhandeling

Commissie

2. Besluiten of Commissie als EG-

onderhandelaar mag participeren

De Raad

1. Paraferen verdrag/

overeengekomen tekst

Onderhandelaars

Commissie kan 

zelfstandig 

onderhandelen

2. Voorleggen verdrag aan Raad

Commissie

3. Ondertekenen verdrag/

overeengekomen tekst

De Raad

4. Besluiten of verdrag/

overeengekomst tekst wordt 

geratificeerd

De Raad

5. Ratificatie van het verdrag/

overeengekomen tekst

Lidstaten

Aanvraag en uitvoeren onderhandeling Ondertekenen en ratificeren verdrag

3. Onderhandelen over een internationaal verdrag

Commissie dient samen 

met EU Troika te 

onderhandelen

Commissie dient samen 

met speciaal comite te 

onderhandelen

2.Raadplegen Europees Parlement

Commissie

(o.a. bij klimaatbeleid)

Figuur 5. Proces voor de aanvraag en uitvoering van internationale onderhandelingen tussen 

Commissie en Raad.  

Ondanks de toegenomen effectiviteit die ontstond door te onderhandelen middels het Troika-

systeem, had de EU wel te maken met een steeds complexere onderhandelingsagenda. Zodoende 

delegeerde de EU steeds meer van zijn autoriteit bij de verschillende expertgroepen van de Raad 

die de onderhandelingsposities voorbereiden en uiteenzetten. Bovendien werd er, in het kader 

van meer continuïteit in de onderhandelingen, een systeem van „lead negotiators‟ en „issue leaders‟ 

ingesteld. Lead negotiators zijn onderhandelaars uit verschillende lidstaten (die niet behoren tot 

het EU Voorzitterschap)en de Commissie, die de EU voor langere tijd vertegenwoordigen in 

                                                
86 Oberthur en Roche Kelly, EU Leadership in International Climate Policy, p38. 
87 M.L.P. Groenleer en L.G. Van Schaik. United We Stand? The European Union‘s International Actorness in the Cases of the 
International Criminal Court and the Kyoto Protocol uit de JCMS Volume 45. Number 5 2007, p. 969–998. 
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verschillende internationale onderhandelingswerkgroepen (namens de EU Voorzitter). Deze 

onderhandelaars hebben tevens de leiding over de formulering van een EU positie in 

samenwerking met geselecteerde „issue leaders‟, onderhandelaars die over de benodigde kennis 

per beleidsonderdeel beschikken.88 Hierdoor is er steeds meer continuïteit en coherentie ontstaan 

in de positie van de EU in internationale klimaatonderhandelingen. Toch kost afstemming tussen 

de lidstaten op bovenstaande beschreven niveau‟s nog aanzienlijk veel tijd en energie, wat ten 

koste gaat van de beschikbare tijd om internationaal diplomatiek actief te zijn. 

Binnen de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) wordt de EG 

erkend als een „partij‟, wat betekent dat de Europese Commissie, alszijnde EG afgevaardigde, en 

de EU lidstaten het Kyoto Protocol hebben ondertekend. Door alle aanwezige partijen (ook door 

de media, NGO‟s en niet EU-lidstaten) wordt algemeen geaccepteerd dat de EU met één stem 

spreekt in de UNFCCC onderhandeling en dat de onderhandelingen worden uitgevoerd door de 

Voorzitter, met assistentie van de Troika, en zodoende dus de EG en haar EU lidstaten 

vertegenwoordigd (in hun beleving de EU).89  

Veel van de besluitvorming die de EU positie in internationale klimaatonderhandelingen bepaalt, 

wordt relatief autonoom van de andere beleidsgebieden besloten. Er gaat veel tijd uit naar 

klimaatverandering doordat het veelvuldig ter sprake komt in formele lunches waar Raadsleden 

elkaar ontmoeten maar ook op informele besprekingen die plaatsvinden in de marge van andere 

milieubijeenkomsten. Daarnaast levert het DG milieu een grote bijdrage in de discussie over 

klimaatverandering. Zodoende heeft de Europese Commissie, ondanks haar beperkte 

onderhandelingspositie in officiële zin, toch nog een bijzondere rol verkregen. Zij beschikt over 

invloed door haar recht van initiatief, haar zitting in de Troika en door haar rol als officiële EU 

vertegenwoordiger. De Commissie beschikt tevens over een grote expertise, inzichten, posities 

over bijna alle grote kwesties mede door haar grootschalige contacten met staten en 

internationale organisaties en zijn permanente zitting in de Troika. Hierdoor is de informele rol 

van het DG milieu veel groter dan haar formele bevoegdheid in eerste instantie doet vermoeden. 

De Raad is de Commissie, oftewel het DG milieu, dan ook steeds meer gaan behandelen als een 

„extra lidstaat‟.90 
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90 Ibidem. 
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5 De diplomatieke rol van de EU in internationale 
klimaatonderhandelingen 

In het vorige hoofdstuk zijn ondermeer de interne totstandkoming en evolutie van het milieu- en 

klimaatbeleid van de EU onder de loep genomen. Daarnaast zijn de bevoegdheden en de werking 

van de Europese Raad, Commissie en Parlement in internationale klimaatonderhandelingen 

uiteengezet. In dit hoofdstuk zal de diplomatieke positie van de EU in internationale 

klimaatonderhandelingen aan bod komen, alszijnde een organisatie van 27 lidstaten. Dit lijkt op 

het eerste oog niet in verband te staan met diplomatieke middelen of instrumenten die in de 

volgende hoofdstukken aan bod zullen komen, maar de voordelen waarover de EU beschikt 

wanneer zij als een collectieve actor opereert kan men zeker ook op een diplomatieke manier 

inzetten om een beoogd resultaat te behalen. Natuurlijk kleven er ook nadelen aan het collectief 

opereren van de EU in internationale klimaatonderhandelingen. Deze nadelen zullen we eveneens 

aan de orde stellen. 

5.1 Samen sterk in de onderhandelingen voor het Kyoto verdrag 

Zoals al eerder aangehaald in ondermeer hoofdstuk 1 en 2 van deze scriptie heeft de 

totstandkoming van een Europees klimaatbeleid veelal gelijk opgelopen met economische 

motieven. In de beginfase, zo rond de jaren ‟70-‟80, was er een duidelijk verband te leggen tussen 

de ontwikkeling van milieubeleid en de opheffing van interne handelsbarrières binnen de 

gemeenschappelijke markt.91 Daarnaast was de invoering van milieubeleid een manier om de 

schadelijke (milieu)effecten van economische vooruitgang op te vangen.92 Ook klimaatbeleid is 

ingezet om andere doelstellingen, in dit geval strategische veiligheidsdoelen, te behalen. Onder de 

noemer van klimaatverandering wordt er door de EU eenvoudig overgeschakeld naar alternatieve 

energiebronnen zoals duurzame – of nucleaire energie. Dit gebeurt ook zodat de EU zich los kan 

maken van onbetrouwbare energieleveranciers zoals Rusland en het Midden-Oosten.93 Op de 

lange termijn zal deze investering zich moeten terugverdienen doordat lidstaten hun olie of 

gasleveranties niet langer van dit soort onbetrouwbare handelspartners hoeven te kopen, die de 

inzet van hoge olie – en gasprijzen en het dichtdraaien van de toevoer als pressiemiddelen veelal 

niet schuwen.94 

                                                
91 Andrea Lenschow, Environmental Policy: Contending Dynamics of Policy Change, in: Policy Making in the European Union. 
(New York, 2005), p307.  
92 Vogler en Stephan, The European Union in global environmental governance. p 393. 
93 Groenleer en Van Schaik. United We Stand?, p984. 
94 Oberthur en Roche Kelly, EU Leadership in International Climate Policy, p43. 
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Er zijn echter ook grote investeringen en veranderingen in leefwijze vereist om het uiteindelijke 

doel van 8% uitstootreductie te bereiken. Het bedrijfsleven en de overheid zullen meer moeten 

samenwerken om tot een duurzamer en schoner productieproces te komen; een proces waarop 

de EU niet altijd een directe invloed kan uitoefenen, maar dat veelal op nationaal niveau moet 

plaatsvinden. Ook zal van Europese burgers een bijdrage worden verwacht; in de vorm van meer 

bewustwording. Een paar promotiecampagnes zullen hiervoor niet voldoende zijn. De EU heeft 

zich desondanks in 2001 unilateraal uitgesproken om de doelen van het Kyoto protocol desnoods 

eenzijdig te behalen.95 Dit terwijl de EU slechts verantwoordelijk is voor minder dan 15% van de 

totale CO² uitstoot op de wereld.  

De Bush regering heeft zich daarentegen sterk uitgesproken tegen het Kyoto protocol vanwege 

de nadelige economische implicaties en de sterke nadruk van het protocol op het behalen van 

behaalde doelen binnen een bepaalde (vastgelegde) tijdspan; een onderdeel waaraan de VS liever 

een eigen invulling geeft.96 De EU heeft als reactie op deze terugtrekking van de Amerikanen veel 

energie gestoken in het overreden van andere landen zoals Japan, Rusland, Canada maar ook 

ontwikkelingslanden om de EU te volgen en zich eveneens te committeren aan de doelstellingen 

van het Kyoto protocol om zo het verdrag te kunnen „redden‟.97 De reden dat de EU zich zo 

sterk heeft gemaakt bij de overige landen om het Kyoto verdrag te tekenen is enerzijds omdat de 

EU zich sterk maakt om de uitstoot van broeikasgassen verder tegen te gaan en anderzijds om 

een afname van zijn concurrentiepositie in de energie-intensieve industrie te voorkomen. Een 

dergelijke vermindering van CO² uitstoot brengt immers veel kosten (voornamelijk investeringen 

en belastingmaatregelen) voor deze industrie met zich mee.98 

Als gevolg hiervan hebben de lidstaten onderkend dat het effectiever is wanneer zij als collectieve 

actor handelen tijdens internationale klimaatonderhandelingen. Ook al hebben beide partijen (EG 

en lidstaten) in een internationale klimaatonderhandeling het recht om afzonderlijk op te treden, 

in de praktijk is er veelal sprake van controle door beide partijen op de lead negotiator en wordt 

er voornamelijk met één stem (namens de EU) gesproken.99 De EU-lidstaten zien er een 

overduidelijk een meerwaarde in om vanuit een collectieve positie te spreken tijdens 

internationale klimaatonderhandelingen. De EU heeft uiteindelijk ook een groot aantal van de 

andere partijen over de streep kunnen trekken om het Kyoto verdrag te tekenen; de Amerikanen 
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wellicht dan niet, maar de Russen en Japanners wel.100 Zodoende zullen we in dit hoofdstuk 

verder ingaan op de mogelijke voor- en nadelen van een collectief EU optreden (ten opzichte van 

afzonderlijk optreden) in dergelijke onderhandelingen.  

5.2 De mogelijke voordelen van een verenigd Europa in internationale 

klimaatonderhandelingen 

In het boek van Joyeeta Gupta en Michael Grubb wordt veel aandacht besteedt aan de voor- en 

nadelen van de EU in relatie tot internationale klimaatonderhandelingen. Dit geeft ons een goed 

inzicht in de achterliggende reden dat lidstaten steeds meer de meerwaarde zijn gaan zien van een 

goede samenwerking met de EU in dergelijke onderhandelingen. Gupta en Grubb noemen zes 

voordelen (die zij ook wel „krachten‟ noemen) waarover de EU beschikt in internationale 

klimaatonderhandelingen en die zodoende als een diplomatiek middel van de EU beschouwd 

kunnen worden.  

- Allereerst kan de EU namens 27 lidstaten zijn standpunten uitdragen. Het beschikt over één 

gezamenlijke positie, het bevat 27 stemmen waarvan vier machtige landen binnen de G-7 

vallen. Zoals de Nederlandse onderhandelaar Bert Metz verwoorde: “Als Nederland met 

een aantal landen spreekt zullen de mensen beleefd luisteren. Maar, wanneer de EU 

spreekt, zullen de mensen er serieus naar luisteren. Het is veel machtiger.”101 

- Ten tweede heeft de EU zich als doel gesteld om de internationale milieuagenda zoveel 

mogelijk afgestemd te krijgen op die van de EU, voostellen en ideeën te lanceren en 

invloed uit te oefenen op milieuonderhandelingen; vooral met betrekking tot het 

klimaatprobleem. In tegenstelling tot de JUSSCANNZ landen (een groep landen 

bestaande uit de VS, Japan, Zwitserland, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw- Zeeland, 

IJsland Mexico, de republiek Korea en andere uitgenodigde landen) lijkt de EU beter in 

staat een verstrekkender onderhandelingspositie in te nemen ten aanzien van 

milieumaatregelen en het eigen milieubeleid internationaal promoten. Dit komt mede 

doordat veel van de EU-lidstaten al gewend zijn aan een bepaalde mate van 

machtsverdeling. De lidstaten hebben immers zelf in een groot aantal beleidsgebieden te 

maken gehad met een gedwongen soevereiniteitsafdracht en dus veel beleidsontwikkeling 

op EU-niveau tot stand zien komen zonder dat zij daar invloed op hadden.  

                                                
100 Groenleer en Van Schaik. United We Stand?, p987. 
101 Interview met Dr. Bert Metz (20 maart, 1998), uit: D.Norichika Kanie, Assessing Leadership Potential for Beyond 2012 
Climate Change Negotiation: Elaborating a framework of analysis. (Internetpublicatie, 2003), p5.  
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- Als derde voordeel wordt de speciale rol van de EU genoemd die het heeft verkregen 

binnen de mondiale gemeenschap vanwege haar langdurige relaties met 

ontwikkelingslanden, haar naoorlogse betrekkingen met de JUSSCANNZ landen (in de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO), en met haar 

post- Koude Oorlog relatie met Oost-Europese landen.102  

- Ook heeft de EU een unieke positie doordat zij één gezamenlijke maatregel kunnen 

aannemen die alle lidstaten moeten overnemen en naleven.103  

- De EU heeft bovendien een goede relatie met veel NGO‟s (Non Governmental 

Organizations), die aanvullend onderzoek uitvoeren naar de effecten van 

klimaatverandering en grote kwesties op de internationale agenda plaatsen.104  

- Groenleer en Van Schaik voegen daar ook nog de rol van de Commissie aan toe, als een 

middel van de EU om internationaal effectief te opereren. De Commissie heeft namelijk 

veel inzicht in de effecten van klimaatverandering op de andere EU beleidsgebieden (zoals 

handel en ontwikkeling), in tegenstelling tot de andere partijen.105 Deze kennis kunnen zij 

op doeltreffende wijze inzetten in de onderhandelingen. In de volgende paragrafen komt 

deze rol van de Commissie verder aan bod.  

Een ander voordeel van de EU dat Gupta en Grupp aanhalen, dat echter niet direct van invloed 

is op de uitkomst van internationale klimaatonderhandelingen, zijn de betere controlemiddelen 

waarover de EU beschikt om veel van de maatregelen die voortkomen uit MEA‟s door te voeren 

in de lidstaten. De VS, zo zeggen de auteurs, is misschien een betere strategische onderhandelaar 

maar ervaart veel meer problemen met het implementeren van de maatregelen dan de EU. 

Daarnaast zijn de lidstaten, omdat zij zo sterk betrokken worden bij het gehele beleidsproces, 

creatiever in het bedenken en uitvoeren van klimaatbeleid waardoor klimaatwetgeving meer 

legitimiteit binnen de lidstaten zal verkrijgen. Veel van de lidstaten, de noordelijke wellicht wat 

meer dan de zuidelijke, zijn zodoende ook vaak actief betrokken bij de voorbereidingen van 

internationale klimaatonderhandelingen.106  

                                                
102 Hermann E. Ott and Sebastian Oberthür, Breaking the Impasse: Forging an EU Leadership Initiative on Climate 
Change. Uitgegeven door de Heinrich Böll Foundation, (Berlijn, 2001), p20.  
103 Gupta en Grubb, Climate Change and European Leadership. p264-265.  
104 Ibidem, p265. 
105 Groenleer en Van Schaik. United We Stand?, p990. 
106 Gupta en Grubb, Climate Change and European Leadership. p265. 
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De „implementation potential‟ voor de EU wordt verder versterkt, zo zeggen de auteurs 

(waarvoor echter geen overtuigende empirische onderbouwing wordt aangebracht), doordat de 

EU zou beschikken over een zelfbeeld waarin het zich beschouwt als een moderne en 

consumptiebewuste gemeenschap, waarbij een leiderschapspositie in internationale 

klimaatonderhandelingen goed zou passen.107 Dit zou bijdragen aan een grotere bereidwilligheid 

van de lidstaten om milieumaatregelen te implementeren doordat lidstaten zich aangetrokken 

zouden voelen tot het „moderne beeld‟ dat Europa wil uitdragen. Deze uitspraak is echter wel erg 

lastig te bewijzen, wat dus ook niet gebeurt in het boek. In het artikel van Groenleer en van 

Schaik wordt echter wél aan de hand van empirisch onderzoek geconcludeerd dat “Member States, 

on the basis of similar basic goals, developed a common way of realizing these goals.‖
108

 Oftewel, naarmate de 

lidstaten een bepaald „socialisatieproces‟ binnen de EU hebben doorlopen zullen ze op dezelfde 

manier als de EU gaan acteren en steeds meer de positie en het beleid van de EU gaan voorstaan. 

Dit proces behelst ondermeer het veelvuldig bijwonen door de lidstaten van vergaderingen in 

Brussel en de coördinatie-vergaderingen op internationale conferenties. Lidstaten zouden 

zodoende „gesocialiseerd‟ worden met de ideeën van de EU wat resulteert in het spreken met één 

stem op een internationale conferentie.109 

5.3 De mogelijke nadelen van een verenigd Europa in internationale 

klimaatonderhandelingen 

In het boek van Gupta en Grubb worden ook een aantal nadelen (ofwel „zwakheden‟)benoemd 

waarover de EU beschikt. 

-  Ondanks een lange diplomatieke geschiedenis heeft de EU als onderhandelingseenheid nog 

wel het één en ander te leren. De EU staat namelijk vaak bloot aan interne problemen (of 

discussies), die tevens zichtbaar zijn voor andere partijen. Die partijen proberen aan de 

hand van deze interne problemen de geloofwaardigheid van de EU onderuit te halen of de 

EU intern te verdelen. Ze hopen hiermee de lidstaten te verleiden tot het aangaan van 

nieuwe overeenkomsten buiten de EU om. De EU lidstaten zijn dan ook vaak erg 

onduidelijk over de mate van loyaliteit jegens de EU, een situatie die van grote ergernis 

kan zijn voor de andere grote landen, met name de JUSSCANSZ landen, die wel directe 

onderhandelingspartners zijn van de EU. Vooral Groot-Brittannië heeft nog wel eens de 

neiging om op bilateraal niveau klimaatafspraken met de VS te maken, hopende dat het de 

                                                
107 Gupta en Grubb, Climate Change and European Leadership p265.  
108 Groenleer en Van Schaik. United We Stand?, p989. 
109 Ibidem, p990. 
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andere lidstaten zover kan krijgen deze deal tot EU-beleid om te dopen. 110 De reden dat 

landen elkaar buiten de EU om opzoeken moet ook worden gezocht in het trage 

bureaucratische proces dat wordt gevolgd door de Commissie tijdens onderhandelingen. 

Ondanks dat veel van de discussies over beleid en maatregelen (internationaal in intern) 

vaak nergens heen leiden wordt er toch enorm veel tijd aan besteed.111  

- Een andere diplomatieke tekortkoming van de EU is haar inflexibiliteit. Ze is niet in staat 

voorspellingen te doen over wijzigingen in het beleid van de andere landen of binnen de 

lidstaten zelf en hier vervolgens snel en daadkrachtig op anticiperen. Dit  komt wederom 

voort uit de lange interne discussies die vooraf en tijdens onderhandelingen moeten 

plaatsvinden om tot een (nieuw) eensgezind standpunt te komen. 

-  Ten derde heerst er een algemeen gevoel (onder de geïnterviewde personen in het boek van 

Gupta en Grupp) dat de EU weinig ervaring heeft met de inzet van flexibele mechanismen 

(zie H1.2), waaruit het hele complexe systeem van emissiehandel is ontstaan. Dit zou een 

negatief effect kunnen hebben op het vermogen van de EU om deze instrumenten voor 

eigen profijt in te zetten.  

- Ook bestaat er de opvatting dat de EU moeite heeft met het omzetten van internationale 

verdragen (MEA‟s) naar wettelijke bindende regelgeving binnen de EU en lidstaten. Dit 

lijkt op een situatie uit H1.3, waarin de EG al een Klimaatverdrag (in Rio) had 

ondertekend maar het nog geen plan had gevormd over de wijze waarop dit intern 

doorgevoerd zou moeten worden.  

- Ten slotte zijn er nog een aantal economische onderdelen die nog niet geheel 

klimaatverantwoord zijn afgedekt door de EU, dat zijn: 

o De subsidiëring van kolen- en andere fossiele brandstoffen door de EU. 

o De EU lidstaten beschikken over verschillende belastingsystemen die allemaal een 

andere uitwerking hebben op klimaatbeleid.  

                                                
110 John Vogler, The European contribution to global Environmental Governance. in: International Affairs 81 Vol. 4 (2005), 
p841.  
111 Zie hoofdstuk 4, 7 en 11 uit: Gupta en Grubb, Climate Change and European Leadership., en: S.Oberthür en C.Roche 
Kelly, EU Leadership in International Climate Policy: Achievements and Challenges. In International Spectator, Vol 
43, No.3 (sept 2008), p44-47. 
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o Door de steun van de EU aan ontwikkelingslanden en CEIT-landen (Country with 

Economy in Transition to a market Economy) door middel van bi- of multilaterale 

programma‟s wordt de vraag naar fossiele brandstoffen verder aangewakkerd.112 

Daarnaast bestaat er nog het probleem van continuïteit. Naast het roterende Voorzitterschap 

binnen de EU waarbij er elk half jaar een andere lidstaat een voorzitter mag leveren zijn er ook 

nog eens 27 lidstaten die allemaal erg verschillen in hun eisen, economische ontwikkeling en 

tradities in energie, belasting- en milieubeleid. Voordat er een duidelijk standpunt 

overeengekomen is binnen de Europese Raad is er al heel wat tijd opgegaan aan (nationale en 

EU) onderhandelingen en coördinerende vergaderingen.113  

 

                                                
112 Gupta en Grubb, Climate Change and European Leadership. P266-267. 
113 Vogler, The European contribution to global Environmental Governance, p841.  
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6 Diplomatieke middelen van de EU en standpunten van andere 
partijen 

 

De totstandkoming van een nieuw klimaatverdrag is een tijdrovend en ingewikkeld proces. 

Klimaatbeleid is dan ook één van de meest complexe van alle internationale diplomatieke 

onderwerpen, met hoge economische belangen en onderhandelingspartners die filosofisch en  

economisch erg verschillend denken over de samenstelling van een dergelijk omvangrijk 

klimaatpakket.114 Bovendien was er lange tijd weinig erkenning voor het 

„klimaatveranderingsprobleem‟, in een aantal grote vervuilende landen, waardoor er weinig 

progressie in de onderhandelingen zat.115 Al deze verschillende omstandigheden, denkwijzes en 

opvattingen in de verschillende landen over klimaatverandering spelen een grote rol tijdens 

internationale klimaatonderhandelingen. In dit hoofdstuk zal dan ook worden ingegaan op deze 

standpunten die belangrijke onderhandelingspartners van de EU in internationale 

klimaatonderhandelingen zoals Amerika, Rusland en Japan hebben ingenomen. Ook word daarbij 

gekeken naar de diplomatieke anticipatie van de EU hierop. Oftewel, welke diplomatieke 

middelen heeft de EU bij deze partijen tijdens internationale klimaatonderhandelingen ingezet 

om de beoogde EU doelstelling van ratificatie van het Kyoto Protocol te behalen? En bij welke 

van deze drie grootmachten is dat ook daadwerkelijk gelukt? Dat alleen de standpunten en 

opvattingen van deze drie landen aan bod komen is omdat zij het meest bepalend zijn voor de 

uitkomst van internationale klimaatonderhandelingen. De opkomende economieën zoals China, 

India en Brazilië worden nog gerekend tot niet-Annex I landen waardoor ze niet tot grote 

reductieverplichtingen worden verplicht. Hierdoor verlopen de onderhandelingen met deze 

landen ook een stuk soepeler.  

 

6.1 Diplomatieke standpunten Amerika, Japan en Rusland 

6.1.1 Amerika 

"The US, with 4 per cent of the world population, is responsible for 24 per cent of all carbon emissions. And while 

the dirtiest nation swaggers around the globe policing how the rest of the world trades and organises its finances, it 

                                                
114 Henry D. Jacoby en David M. Reiner, Getting climate policy on track after The Hague. in: International Affairs, volume 
77, issue 2 (april 2001). p297. 
115De IPCC bracht in 2007 een rapport uit die wetenschappelijk bewijs leverde voor de theorie dat de opwarming 
van de aarde wordt veroorzaakt door het toedoen van menselijk handelen. Dit deed de discussie hierover eindelijk 
verstommen. Website: http://www.enn.com/climate/article/38488 (Laatst gewijzigd: 2007). A report of the 
intergovernmental panel on Climate Change, Climate Change 2007: Synthesis Report. (Geneve, 2007). p36.  

http://www.enn.com/climate/article/38488
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apparently believes it should come under no scrutiny at all for running its own industry with fuel-inefficient, 

environmentally damaging technologies long abandoned by Europe.‖116 

Dit commentaar uit de Britse krant „The Guardian‟ is geschreven naar aanleiding van de mislukte 

klimaatonderhandelingen van november 2000 in Den Haag over de afronding van het Kyoto 

protocol; de zogenoemde COP6 bespreking (the UNFCCC Conference of the Parties). De 

onderhandelingen zouden eigenlijk moeten leiden tot ratificatie van het protocol in alle grote 

landen. Het overleg liep echter vast doordat de VS in conflict kwam met de EU (en andere 

landen) over een groot aantal implementatiedetails.  

De Amerikaanse regering had berekend dat het Kyoto Protocol de Amerikaanse economie 

jaarlijks met zo‟n 400 miljard dollar zou benadelen. Dit bedrag was berekend op een CO² reductie 

van 7% (de target).117 De VS had zich al lang voor de onderhandelingen in Kyoto verzet tegen 

een dergelijk bindend percentage.118 Het aangaan van een verplicht reductiepercentage zou een 

belemmering vormen voor de economische groei die, zo luidt de beredenering, weer geld 

opbrengt om technologie te ontwikkelen waarmee de symptomen van klimaatveranderingen 

bestreden kunnen worden. De VS gaven bovendien liever een eigen invulling aan de manier 

waarop deze 7% reductie behaald zou moeten worden (met behulp van flexibele mechanismen). 

De discussies in Den Haag (en tijdens eigenlijk alle klimaatconferenties die plaatsvonden na de 

conferentie in Kyoto in 1997) gingen dan ook hoofdzakelijk over de verdeling van de 

uitstootrechten en de manier waarop de target behaald moest worden. In het Kyoto protocol was 

namelijk wel een afspraak gemaakt over een target, maar er waren nog steeds geen goede 

afspraken gemaakt over de manier waarop deze target behaald moest worden. Welke emissies 

vallen er bijvoorbeeld binnen de target? En hoe moest deze target gemeten worden, dus wat 

waren de meetinstructies?  

Inzet in de discussie over de uitstootrechten was de opname van zogenaamde „compenserende 

sinks‟. Dit zijn bossen en/of landbouwarealen die CO² concentraties in de atmosfeer opvangen 

die zodoende een zuiverende werking hebben en die gedeeltelijk gelden als maatregelen tegen de 

uitstoot van broeikasgassen. Het nut hiervan wordt door experts zeer betwijfeld, onder andere 

                                                
116 The Guardian, 26.11.2000. Website: http://www.globalissues.org/article/181/cop6-the-hague-climate-conference (Laatst 
gewijzigd: 4.9.2001).  
117 Karen Carstens, EU still determined on climate change in run-up to Milan talks. Website: www.europeanvoice.com 
(27.11.2003).  
118 Jacoby en Reiner, Getting climate policy on track after The Hague. p301.  

http://www.globalissues.org/article/181/cop6-the-hague-climate-conference
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omdat bomen en planten de CO² na afsterven weer vrijgeven.119 De VS wilde graag de target 

behalen door middel van de inzet van deze compenserende sinks. De opvatting van de EU was 

echter dat zulke compenserende middelen in zijn geheel onacceptabel waren omdat door het 

toestaan van sinks de druk wegvalt om emissies aan de bron te bestrijden.120 Deze kwestie zou hét 

grote struikelblok worden tussen de twee partijen want een ander compromis met de VS leek 

onhaalbaar.121  

Bovendien leken de besprekingen bij voorbaat al een verloren zaak doordat de Amerikaanse 

Senaat, die een nieuw verdrag alleen kan ratificeren met een tweederde meerderheid, al kenbaar 

had gemaakt niet met het Protocol in te stemmen indien het van negatieve invloed zou zijn op de 

Amerikaanse economie of ingeval er geen verplichtingen gesteld werden aan 

ontwikkelingslanden.122 Niet alleen de Senaat, maar ook een groot deel van het Amerikaanse 

bedrijfsleven, vakbonden en de agrarische sector hadden zich achter dit standpunt geschaard en 

spraken zich in een reclamecampagne fel uit tegen het uitblijven van verplichtingen voor de 

ontwikkelingslanden omdat dit een negatief effect op de Amerikaanse exportpositie tot gevolg 

zou hebben.123 Deze campagne heeft klaarblijkelijk zijn beoogde effect gehad aangezien de 

Amerikaanse media over het algemeen maar weinig aandacht besteedden aan het onderwerp en 

wanneer dat wel gebeurde dan was dat veelal negatief.124 Volgens een internetbron die onderzoek 

doet naar globale vraagstukken komt dit doordat: “the mainstream media is corporate owned, and shares 

similar views to the business lobby groups that have been hostile to the climate change negotiations.‖125  

Een soortgelijke reclamecampagne die de Amerikaanse olie-industrie in 1997, voorafgaand aan de 

onderhandelingen over het Kyoto Protocol, had opgezet (kosten: zo‟n 13 miljoen dollar) bracht 

een heel ander, tegenovergesteld effect, teweeg. Het klimaatprobleem verkreeg na deze campagne 

juist aanzienlijk meer publieke en internationale aandacht en president Clinton liet weten zijn 

absolute topprioriteit aan de onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag te verlenen. Ook 

werd zware druk uitgevoerd op leden van de OPEC landen door de VS, Japan en een aantal 

Europese landen om akkoord te gaan met de voorwaarden van het Protocol en vloog 

                                                
119 Vogler en Bretherton, The European Union as a Protagonist to the United States on Climate Change, in: International 

Studies Perspective, Vol. 7, No.1, p5. 
120 Annemie Bollen en Peter van Humbeek, Klimaatverandering en klimaatbeleid: Een leidraad. (Gent, 2002), p211. 
121 Vogler en Bretherton, The European Union as a Protagonist to the United States on Climate Change, p5 
122 The House of Lords: European Union Committee, The EU and Climate Change, p57 
123 Jacoby en Reiner, Getting climate policy on track after The Hague. p300, en website: 
http://www.globalissues.org/article/181/cop6-the-hague-climate-conference (laatst gewijzigd: 4.9.2001) 
124 Jacoby en Reiner, Getting climate policy on track after The Hague. p300 
125 website: http://www.globalissues.org/article/181/cop6-the-hague-climate-conference, auteur: Anup Shah. (laatst 
gewijzigd: 4.9.2001) 

http://www.globalissues.org/article/181/cop6-the-hague-climate-conference
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vicepresident Al Gore in de laatste week van de onderhandelingen alsnog naar Kyoto, met de 

directe instructie van Clinton om zich vooral „flexibel op te stellen‟.126 Uiteindelijk werd dan ook 

een hogere emissiereductie (7%) afgesproken dan het bod waarmee de VS in eerste instantie de 

onderhandelingen was ingegaan (dat was een stabilisatie van de emissiewaarden ten opzichte van 

1990). Een aantal heikele punten waren echter nog niet volledig aan bod gekomen en er werd 

afgesproken dat deze op een aantal vervolgconferenties vervolledigd zouden worden. Eén 

daarvan was de COP-6 bijeenkomst in Den Haag.  

Ten tijde van de COP6 bijeenkomst in Den Haag was president Clinton in de laatste fase van zijn 

presidentschap en was het Protocol nog steeds niet geratificeerd. De Clinton administratie 

hoopte eigenlijk nog een laatste succes bij te kunnen schrijven op het conto van de president, 

aangezien zijn reputatie flink was besmeurd door de Monica Lewinsky affaire. Van zijn opvolger, 

George W. Bush was tevens bekend dat hij al helemaal niet zou instemmen met welke 

voorwaarde dan ook van Kyoto. Zodoende hoopten veel milieugroepen en de EU dan ook op 

een overeenkomst met de VS vóór de aantreding van Bush als president.127  

Het probleem voor de VS was eigenlijk dat het niet eens tot een 7% emissiereductie zou kúnnen 

komen binnen de gestelde tijdslimiet, zelfs al hadden ze alle mogelijke (politieke en economische) 

middelen ingezet. De economie van de VS zag een grote groeispurt tijdens de jaren ‟90, net als in 

Japan overigens, en interne hervormingen zouden nooit toereikend genoeg zijn om de schadelijke 

milieugevolgen van deze economische groei op te vangen. Voor de EU zag het er echter een stuk 

gunstiger uit. Ten tijde van de onderhandelingen over een nieuw Klimaatverdrag was het voor de 

EU duidelijk dat het behalen van de 8% target tegen weinig problemen zou aanlopen, mede door 

oorzaken die buiten het interne klimaatbeleid vielen. Door de hereniging van Duitsland zou een 

groot deel van de Oost-Duitse (vervuilende) industrieën worden afgestoten waardoor de Duitse 

CO² uitstoot met 15% zou afnemen en Groot-Brittannië werd geholpen in het behalen van zijn 

emissiedoelstelling van -12,5% door de „dash to gas‟, oftewel de overgang in elektriciteitswinning 

door kool naar gas, dat zojuist was ontdekt voor de Britse kust.128 Bovendien lag de verwachte 

welvaartsstijging en bevolkingsgroei in de VS en Japan een stuk hoger dan in de EU. Op 

Nederland en Denemarken na, die in de jaren ‟90 een grote toename in hun CO² emissiewaarden 

zagen, was er bij de overige landen weinig reden om aan te nemen dat hun doelstelling niet 

behaald zou worden.  

                                                
126 Hermann E.Ott, The Kyoto Protocol: Unfinished Business. (juli-aug 1998), p18.  
127 Vanessa Houlder, Greenhouse gases Environmental campaigners call for talks to resume: EU and US under pressure on climate 
deal. In: Financial Times (2 december 2000), p6.  
128Ibidem, P300. 
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Toch lukte het Clinton niet om in Den Haag tot een overeenkomst te komen met de EU die 

tevens de goedkeuring van de Amerikaanse Senaat kon dragen. Zo was er namelijk nog een ander 

onopgelost geschil tussen de VS en de EU, die de uitzondering van emissiereducties voor 

ontwikkelingslanden betrof.129 Ontwikkelingslanden krijgen geen emissiereducties opgelegd, en 

ontwikkelde landen dienen de ontwikkelingslanden financieël te ondersteunen bij de ontwikkeling 

van een eigen klimaatbeleid. Er was echter altijd onduidelijkheid geweest over de fondsen waaruit 

dit geld vandaan moest komen. De EU was van mening dat de ontwikkelde landen hier een grote 

bijdrage aan moesten leveren om als voorbeeldfunctie te dienen voor de rest van de wereld. De 

ontwikkelingslanden hadden immers ook het meest te lijden onder de vervuiling van de 

ontwikkelde landen. De implementatie van Kyoto en het behalen van de gestelde doelen, zo zei 

de EU, zouden automatisch leiden tot meer betrokkenheid van de ontwikkelingslanden.130 De VS 

was echter van mening dat India en China uitgesloten zouden moeten worden van deze 

regelingen omdat zij opkomende wereldeconomieën waren.131 

Zoals verwacht heeft Bush na zijn aantreden in 2001 de Amerikaanse betrokkenheid bij het 

Kyoto proces tot een minimum gereduceerd. In maart 2001 verklaarde Bush namelijk het verdrag 

niet te laten ratificeren door de Senaat. Toch is niet alleen Bush verantwoordelijk te houden voor 

het mislukken van de onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag. Veel van de 

klimaatverdragen die zijn opgesteld zijn een afspiegeling van de wensen van de EU, met vaste 

emissie-eisen (percentages) als uitgangspunt. Tijdens de onderhandelingen over een eerste 

Klimaatverdrag in Rio in 1992 waren de VS (onder Bush senior) bereid om zich te binden aan 

een nieuw klimaatverdrag maar niet op basis van deze vaste emissie-eisen, en ook na Kyoto 

hoopten de VS op enige flexibiliteit van de EU in de voorwaarden voor invulling van de 7% 

target. 132 De EU heeft zich echter op geen enkele manier bereid getoond om aan de wensen van 

de Amerikanen tegemoet te komen.  

De jaren na 2001 werden gekenmerkt door een periode waarin de EU de VS ervan probeert te 

overtuigen akkoord te gaan met de voorwaarden van Kyoto en tot ratificatie over te gaan. Ook 

verklaart de EU op een interministeriële vergadering van de VN in april 2001 verder te gaan met 

de onderhandelingen onafhankelijk van de Amerikaanse beslissing.133 Andere Annex-I landen, 

                                                
129Gupta en Grubb, Climate Change and European Leadership. P295. 
130 Ibidem. 
131 Bollen en van Humbeek, Klimaatverandering en Klimaatbeleid, p104.  
132Jacoby en Reiner, Getting climate policy on track after The Hague. P299-300.  
133 Ibidem, p105. 
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zoals Japan, Rusland en Canada, kondigden vanaf 2001 wel aan om over te gaan tot ratificering 

van het Kyoto verdrag. Echter, uiteindelijke ratificering heeft nog wel een hele tijd geduurd 

aangezien deze landen zich in eerste instantie solidair toonden met de houding van de VS. Dit 

kwam doordat zij niet graag overgingen tot ratificering zonder deelname van de VS of door druk 

die zij ervoeren van de Amerikanen. 

De Bush regering kwam vervolgens in februari 2002 met alternatieve voorstellen voor een nieuw 

internationaal klimaatplan. Deze plannen waren een teleurstelling voor de rest van de wereld 

omdat ze enkel tegemoet kwamen aan de Amerikaanse tegenwerpingen. Het stelt voor om het 

bestaande systeem van normering van luchtverontreiniging in zijn geheel te vervangen door een 

emissiehandelssysteem, een „flexibele aanpak‟(aangezien de wetenschapsresultaten nog te onzeker 

zijn) van klimaatverandering toe te passen door middel van samenwerking met de industrie, 

doorgedreven samenwerking met ontwikkelingslanden en de toepassing van hernieuwbare 

energiebronnen. Al deze middelen zijn op basis van vrijwillige overeenkomsten en mogelijke 

marktinstrumenten. 134 

6.1.2 Rusland 

In Rusland werd in november 2004 ratificatie van het Kyoto Protocol goedgekeurd door de 

Russische president Poetin. Zodoende werd ook de vereiste 55% drempel behaald (onder 

geïndustrialiseerde landen) voor inwerkingtreding van het verdrag.  

De Russen waren in eerste instantie net zo huiverig geweest om akkoord te gaan met het verdrag 

als dat de Amerikanen dat waren en hadden daar dezelfde economische motieven voor gehad. 

Rusland is naar verhouding een grote luchtvervuiler, per eenheid bruto binnenlands product 

produceert Rusland twee keer zo veel broeikasgassen als de Verenigde Staten en vier keer zo veel 

als de Europese Unie. Energiebesparende maatregelen in het Russische bedrijfsleven vergen een 

investering van 150 miljard dollar.135 Dat zijn forse investeringen die natuurlijk ook iets moeten 

gaan opleveren.  

Nu bleek dat de VS niet meedeed was het voor de EU topprioriteit om Rusland wel achter het 

Protocol te krijgen, aangezien het pact dan pas in werking kan treden. De EU probeerde 

zodoende in te spelen op de wens van de Russen om economish beter te worden van ratificatie. 

Het argument van de EU (en de VN) om Rusland mee te krijgen in ratificatie van het Protocol 

                                                
134 Bollen en van Humbeek, Klimaatverandering en Klimaatbeleid,  p114.  
135 Prospekt, Tijdschrift voor Rusland. Website: http://cf.hum.uva.nl/oosteuropa/prospekt/artikelen2004/kyoto_apr.html 
door René Does, (april, 2004).  
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was dan ook dat het land in 2008 nog steeds 20 procent minder broeikasgassen dan in 1990 zal 

uitstoten en daarna jaarlijks acht miljard euro kan verdienen aan de verkoop van 

vervuilingsrechten aan andere landen. Dat geld kon vervolgens weer geïnvesteerd worden in de 

modernisering van de Russische industrie.136 

Ook werd door de EU en de VN beargumenteerd dat na participatie aan Kyoto, Europese 

investeringen in Russische bedrijven zouden stromen en dat economische groei bovendien prima 

samengaat met CO² reducties. Veel Russische bedrijven zagen deze investeringen uiteraard wel 

zitten en waren dan ook vóór ratificatie van het Kyoto protocol. De twee belangrijkste waren 

EES Rossii en het enorme aardgasbedrijf Gazprom. Tegenstanders waren ondermeer Russische 

klimatologen die twijfelden aan de opwarming van het klimaat als permanent proces. Zij 

voorspelden in de toekomst eerder een afkoeling van het klimaat. Bovendien wordt in het koude 

Rusland opwarming van het klimaat snel als een verbetering gezien.137 Daarnaast bestond nog 

onduidelijkheid over de periode na 2008. Zou er wel een goed functionerende markt voor de 

handel in vervuilingsrechten ontstaan wanneer de VS zich zou terugtrekken? Oftewel, Rusland 

wilde meer dan alleen toezeggingen over inkomsten uit de emissiehandel. Daarnaast had Rusland 

(net als Amerika) moeite met de regeling voor de ontwikkelingslanden als China en India, 

waarvoor geen verplichtingen waren opgenomen.  

Het grootste bezwaar van de tegenstanders in Rusland was dat Kyoto de economische aspiraties 

van Rusland kon fnuiken. Wetenschapredacteur Sergej Leskov van het dagblad Izvestija stelde dat 

er een ijzeren wetmatigheid bestaat tussen groei van het bruto binnenlands product en de uitstoot 

van broeikasgassen: één procent groei van het bnp leidt tot 0,41 procent groei van de productie 

van broeikasgassen. Als de huidige groei van de Russische economie doorzet, zo stelt Leskov, zal 

Rusland na 2008 zelfs vervuilingsrechten moeten kopen in plaats van deze te kunnen verkopen.  

Nadat lange tijd de boot was afgehouden probeerde Rusland op de informele klimaattop in 

september 2004 in Moskou financiële compensaties van de EU los te krijgen in ruil voor 

deelname aan het Protocol. Die concessies hielden Europese bemiddeling voor Russische 

toetreding tot de Wereld Handels Organisatie (WTO) in.138 Het probleem met deze concessie was 

dat Europese bedrijven moeite hadden met toetreding doordat Rusland lage gasprijzen hanteerde. 

Er werden zodoende harde afspraken met de Russen gemaakt over de prijs van gas; de 

binnenlandse gasprijs mocht van Europa voorlopig laag blijven maar deze moesten geleidelijk wel 
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137 Ibidem. 
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gaan oplopen. Overigens zagen veel Europese bedrijven na verloop van tijd ook wel in dat 

Russische toetreding tot Kyoto ook voordelen had omdat zij hierdoor goedkope Russische 

emissierechten konden opkopen.139  

Poetin zelf sprak tegen dat WTO lidmaatschap gekoppeld was aan ratificatie van het Kyoto 

Protocol. Om dit te verduidelijken verklaarde hij het Russische standpunt als volgt: “We are for the 

Kyoto process and we support it. We do have some concerns regarding the commitments we would have to take on. 

But one of the biggest concerns was that we had to face several issues all at once that imposed serious commitments 

on us and gave rise to a great number of risks: EU enlargement, Kyoto itself with its potential complications and 

consequences, and the process of our accession to the World Trade Organization. The European Union had made 

some concessions on some points during the negotiations on the WTO. This will inevitably have an impact on our 

positive attitude to the Kyoto process. We will speed up Russia‘s movement towards ratifying the Kyoto 

Protocol.‖140 Uit deze „verduidelijking‟ zou je juist kunnen kunnen opmaken dat er wel degelijk een 

link bestaat tussen WTO lidmaatschap en ratificatie van Kyoto. Rusland moest echter enigszins 

de schijn ophouden in verband met een samenwerking met de EU, de zogenaamde Partnership 

and Cooperation Agreement (PCA), die sinds 1997 bestond tussen de twee partijen. De PCA is 

voornamelijk een economische, politieke en handelsovereenkomst, maar bescherming van het 

milieu was hierin een belangrijk speerpunt.  

 
De concessies waren in ieder geval voldoende voor Rusland om akkoord te gaan met de 

voorwaarden en om uiteindelijk in november 2004 het verdrag te ratificeren. Ten gevolge hiervan 

trad op 16 februari 2005 het Kyoto Protocol in werking.  

6.1.3 Japan 

Al vanaf de eerste COP-1 conferentie in 1995 in Berlijn had Japan aangegeven graag op te treden 

als gastland voor de derde of een latere COP conferentie. Toen op de tweede COP conferentie in 

Geneve bekend werd dat het in 1997 gastland zou worden voor de COP-3 conferentie, waar zeer 

waarschijnlijk ook een verdrag overeengekomen zou worden, moest er echter nog veel overleg 

tussen de verschillende Japanse ministeries plaatsvinden over een eenduidig nationaal standpunt. 

De ministeries hadden namelijk ieder hun eigen politieke agenda‟s als het ging om het houden 

van de besprekingen over een nieuw klimaatverdrag in Japan.141  

                                                
139 John Carey, Russia‘s Path to Kyoto in Business Week online (1 okt, 2004), p2.  
140 COM, 739 final (2003), in: M. Peeters en K.Deketelaere, EU Climate Change Policy, H3: Wybe th.Douma, The 

European Union, Russia and the Kyoto Protocol. P62.  
141 Yasuko Kameyama, Evaluation and Future of the Kyoto Protocol: Japan‘s Perspective. in: International Review for 
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Allereerst het ministerie van Buitenlandse Zaken (MOFA). Dit ministerie zag het organiseren van 

een succesvolle multilaterale bijeenkomst in Japan als een belangrijke imagokwestie. En om deze 

multilaterale conferentie in Japan tot een succes te maken werd ondertekening van het Protocol 

door de grote landen, gezien als een vereiste.142 Daarnaast wilde het MOFA graag een 

leiderschapsfunctie vervullen in Azië. Een kwestie zoals globale milieuproblematiek zou hiervoor 

goed ingezet kunnen worden. Japan zou dan wel zelf het goede voorbeeld moeten geven. 

Aangezien de EU al een voorstel van 15% emissiereductie had ingezet vond het MOFA dat het 

niet kon achterblijven zette in met een percentage van 6,5%.143 

Het ministerie van Internationale Handel en Industrie (METI) – nu het ministerie van Economie 

– vond echter dat een stabilisatie van de emissiewaarden (oftewel het terugbrengen naar 

emissiewaarden naar die van 1990 in 2010) het hoogst mogelijk haalbare was, vanwege oppositie 

vanuit de industrie.144 Echter, zelfs binnen dit ministerie waren er krachten die hierover een 

andere mening hadden. Het bedrijfsleven in Japan (Keidanren), tevens verdeeld over ratificatie, 

was namelijk ook al bezig geweest met maatregelen om emissiereducties door te voeren. Dit had 

ertoe geleid dat een groot aantal corporaties zich gingen bezighouden met het ontwikkelen van 

tijdschema‟s waarin ze vrijwillige emissiereducties opnamen.145 Keidanren hanteerde juist deze 

vrijwillige reducties om overheidsregulaties te vermijden. Bovendien was er de angst dat zonder 

ratificatie door de VS oneerlijke concurrentie zou ontstaan tussen Japanse en Amerikaanse 

bedrijven aangezien de productiekosten voor Japanse bedrijven hoger zouden komen te liggen 

wanneer het aan striktere milieueisen moest voldoen.  

De verdeeldheid binnen het METI over ratificatie van Kyoto werd met name veroorzaakt door 

de verschillen in afhankelijkheid van natuurlijke energiebronnen in hun productieproces. Zo zag 

de nucleaire sector het Protocol voornamelijk als een middel om nieuwe nucleaire reactoren te 

bouwen. De dienstensector, kleding en industrie voor luxe goederen zag participatie als een 

manier om een goed voetje bij de consument halen door zich te profileren als een milieubewuste 

„groene‟producent. Deze groep had bijvoorbeeld ook al een aantal niet-milieuverantwoorde 

producten uit de VS geboycot. Grote energieleveranten en autofabrikanten (die dus veel van de 

natuurlijke, maar tevens vervuilende, energiebronnen als kool en staal verbruikten) zagen 
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hierdoor juist hun concurrentiepositie in het geding komen.146 Door deze verdeeldheid tussen de 

verschillende industrieën kwam er niet een grote krachtige aanval op het Kyoto verdrag tot stand. 

In plaats daarvan werd veel aandacht besteed aan het overreden van de VS om het Protocol te 

ratificeren en door ervoor te zorgen dat de industrie niet als enige zou moeten opdraaien voor het 

omlaag brengen van de emissieuitstoot in Japan.147 

Het Japanse Milieuagentschap (MOE) – tegenwoordig het ministerie van milieu – diende een 

conceptversie voor het nieuwe Protocol in die een emissiereductie voorstelde van 6 tot 8% ten 

opzicht van de emissiewaarden van 1990. Deze doelstelling was, zo verklaarde het MOE, 

―ambitious enough to avoid serious adverse climate change impacts and, at the same time, were realistic enough to 

be agreeable.‖148 Om deze stelling te onderbouwen werden economische modellen aangehaald die 

aantoonden dat, mits de juiste maatregelen genomen werden, er geen grote problemen zouden 

ontstaan bij het behalen van de doelstelling. De invloed van dit ministerie binnen de Japanse 

overheid was echter zeer gering. Het werkte daarentegen steeds meer samen met milieu-NGO‟s 

die wel een grote invloed hadden verkregen in het beleidsvormingsproces, mede ook door een 

groeiende milieubewustere publieke opinie.149  

De invloed van de publieke opinie ten aanzien van klimaatverandering moet dan ook zeker hier 

niet worden onderschat. In het artikel van Tiberghien en Schreurs wordt zelfs verondersteld dat 

―public opinion would not have allowed Japan to walk away from the agreement.‖150 Zo komt in polls uit 

1998 en 2001 naar voren dat ruim 82% van de ondervraagden zich zorgen maakt over 

klimaatverandering.151 In een onderzoek uit 2002 blijkt dat 9,3% tégen ratificatie van het Kyoto 

protocol is, 26,4% is voor ratificatie mits de VS ook tekent en 49,8% is voor ratificatie met of 

zonder ondertekening van de VS.152 Toch ging het bij het publiek voornamelijk over het symbool 

van klimaatverandering dan over het Protocol zelf aangezien in onderzoeken naar voren kwam 

dat 47,4% niet echt bekend was met de inhoud van het Protocol maar meer met alleen de term.153 

De symboliek van Kyoto was blijkbaar belangrijker dan de inhoud ervan om de publieke opinie 
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achter het Protocol te scharen en zodoende ook premier Noboru Takeshita en zijn opvolger 

Ryutaro Hashimoto zover te krijgen het klimaatverdrag te steunen.  

Hoe kan de publieke opinie eigenlijk zoveel invloed hebben gehad op de mening van een 

premier, die over het algemeen ook rekening dient te houden met de invloed van een dergelijk 

klimaatverdrag op de economie? Dit heeft sterk te maken met Takeshita‟s plan om zijn partij, de 

Liberal Democratic Party (LDP), en zichzelf een nieuw modern, groen en schoon imago aan te 

meten. De partij, en hijzelf als boegbeeld daarvan, waren in het verleden bedoezeld geraakt door 

politieke schandalen en hij zag het klimaatverdrag als een manier om dit imago wat op te 

vijzelen.154 Inspelen op de wens van de politieke opinie om klimaatverandering aan te pakken was 

een manier hiertoe. Vervolgens instrueerde hij zijn opvolger Hashimoto, die een hoge politieke 

functie binnen de LDP bekleedde en gezien werd als een waarschijnlijke opvolger van Takeshita 

als premier, hetzelfde te doen. Hashimoto was aan de macht tijdens de Kyoto onderhandelingen 

en bovendien ook lid van GLOBE, oftewel de Global Legislators for a Balanced Environment. 

Deze organisatie stuurde in 2001 nog een dringende brief richting president George W. Bush 

waarin zij de VS opriepen alsnog het Kyoto verdrag te ratificeren.155  

Zodoende komen we op een andere medebepalende factor: de toegenomen invloed van milieu- 

NGO‟s in Japan. Door gebeurtenissen zoals de Hanshin aardbeving, klimaatverandering en een 

groeiend aantal ontwikkelings-ondersteuningsprogramma‟s binnen Japan, hadden zij een steeds 

grotere invloed verkregen doordat zij lange tijd een intensieve samenwerking hadden gehad met 

de Japanse regering. Deze NGO‟s hadden in het gehele Kyoto proces een grote rol gespeeld in de 

verslaggeving, onderzoek en informatievoorziening over de gevolgen van klimaatverandering.156  

Daarnaast is ook samenwerking met de EU (diplomatiek en economisch) steeds belangrijker gaan 

worden voor Japan, zodat een onafhankelijker positie ten aanzien van de VS kon worden 

bewerkstelligd. Zodoende werd er actiever met de EU samengewerkt om de VS alsnog achter het 

Kyoto Protocol te krijgen, met name in de periode nadat George W. Bush was aangetreden als 

president.157 
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Ondanks al deze verschillende standpunten en motieven binnen de Japanse ministeries kwam er 

in september 1997(door ingrijpen van de Minister-president) dan toch een besluit waar de interne 

actoren zich in konden vinden en wat internationaal nog enigszins acceptabel gevonden zou 

worden. Japan zou gaan voor een emissiereductie van 5%. Echter, tijdens de onderhandelingen in 

Kyoto drong Japan aan op een stabilisatie van emissiewaarden in plaats van een 

emissievermindering met een vast percentage, wetende dat het zo de VS mee zou krijgen. Ook 

stelde Japan voor om vast te houden aan de Byrd-Hagel resolutie, die inhield dat de Amerikaanse 

Senaat alleen zou ratificeren indien landen als Brazilië, China en India zich ook zouden 

commiteren aan de emissiereducties van Kyoto. Uiteraard waren de ontwikkelingslanden (G77 en 

China) fel tegen deze resolutie en Japan bevond zich ineens tussen twee verschillende kampen. 

Uiteindelijk kwam de VS tot overeenstemming met China en de G-77 door niet aan te dringen op 

deelname van de ontwikkelingslanden aan Kyoto, waarvoor het een internationaal 

emissiehandelssysteem terugkreeg.158 In het uiteindelijke verdrag werd opgenomen dat in de vijf 

jaar tussen 2008 en 2012 de EU, de VS en Japan hun emissies moesten verlagen met 8, 7 en 

respectievelijk 6%. Zo kreeg Japan uiteindelijk wat het graag wilde; deelname van de VS aan 

Kyoto en differentiatie in emissiereducties tussen de Annex-I landen.  

Er waren echter nog wat zaken waarvan Japan vond dat ze nog verder uitgewerkt moesten 

worden in de daarop volgende vervolgconferenties. Zo was er nog onduidelijk of het grote aantal 

bosoppervlak (66%) wat was aangeplant in de jaren ‟60 en ‟70 tot problemen zou leiden met 

artikel 3.3. van het Kyoto Protocol. Hierin werd bepaald dat alleen bos dat na 1990 aangeplant of 

herbebost was, opgenomen mocht worden in de berekening van emissies. Ook was het voor 

Japan erg belangrijk om te weten hoe het emissiehandelssysteem eruit zou komen te zien.  

Hierover werd druk onderhandeld op COP-4 (Buenos Aires) in 1998 en op COP-6 (Den Haag) 

in 2000 maar met weinig tot geen succes. Tot overmaat van ramp besloot George W. Bush zich 

ook nog eens terug te trekken uit de onderhandelingen. Intussen was het verdrag nog steeds niet 

geratificeerd door Japan en intern kwam er wederom een duidelijke splitsing tussen twee groepen 

naar voren die vooral verdeeld waren over de vraag of Japan moest ratificeren zonder deelname 

van de VS. Beantwoording van die vraag was niet nodig want op COP-7 in Marrakech werden 

duidelijke afspraken gemaakt over een emissiecalculatiemodel voor de Japanse bebossing en over 

het nieuwe emissiehandelssysteem. Deze afspraken waren voldoende voor Japan om door te gaan 

met ratificering, dat plaatsvond in juni 2002.  
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7 Casestudy: Door de EU toegepaste diplomatieke middelen 
tijdens belangrijke klimaatconferenties 

 

―The Kyoto Protocol is just as much an economic agreement as an environmental agreement. The impact on the 

world‘s economies is potentially very large – but not necessarily through high costs.‖ Zo opent Christiaan 

Vrolijk zijn hoofdstuk: „The economies of the Kyoto deal‟.159 Hij vervolgt zijn economische 

analyse van het Kyoto Protocol door uit te leggen dat er in principe een heel nieuw 

handelssysteem in de wereld is ontstaan door het emissiehandelssysteem “that can be used to meet the 

commitments are defined in the agreement, and a financial mechanism is in place for funding climate change-related 

work in developing countries.”160  

Door het onstaan van de „Kyoto mechanismen‟ is er daadwerkelijk een grote geldstroom op gang 

gekomen richting ontwikkelingslanden en transitielanden die zich bezig houden met 

emissiereductieprojecten, en die zorgen voor het terugvloeien van vele „emissioncredits‟ naar de 

ontwikkelde landen (oftewel de „vervuilers‟).161 Echter, juist deze ondersteuning voor 

ontwikkelingslanden (en dan met name China en India) was één van dé grote struikelblokken 

voor de VS en aanleiding om in 2001 uit het „Kyoto-project‟ te stappen. Nog opmerkelijker is dat 

de opname van zo‟n emissiehandelssysteem in het Kyoto Protocol met name door de 

Amerikanen is geïnitieerd en waar de EU zich in eerste instantie helemaal niet in konden 

vinden.162 Zo wordt maar weer duidelijk dat klimaatonderhandelingen ingewikkeld zijn en 

waarvan de uitkomsten per dag kunnen verschillen. In dit hoofdstuk wordt een diplomatieke 

analyse gemaakt van drie van deze belangrijke klimaatonderhandelingen, COP-3 in Kyoto, COP-

6 in Den Haag en COP-13 in Bali. Het diplomatieke optreden van de EU zal hierin centraal 

staan, waarbij wordt gelet op de inzet van haar diplomatieke instrumenten, de ex- en interne 

omstandigheden waaraan de onderhandelingen bloot stonden, onderhandelingstactieken en de 

manier waarop de EU zich heeft georganiseerd tijdens de onderhandelingen (hoe functioneerde 

bijvoorbeeld de Troika tijdens de onderhandelingen?). Ten slotte zal ook worden gekeken of dit 

diplomatieke optreden heeft geleid tot een leiderschapsfunctie voor de EU tijdens de 

klimaatonderhandelingen.  

                                                
159 Christiaan Vrolijk, COP-6 collapse of ‗to be continued…?‘ In: International Affairs 77, 1 (2001), p 165. 
160 Ibidem. 
161 Ibidem, 166. 
162 Oberthur en Roche Kelly, EU Leadership in International Climate Policy, p36. 
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7.1 COP-3: Kyoto (1997) 

De onderhandelingen in Kyoto waren (letterlijk en figuurlijk) een fysieke krachtmeting tussen 

(met name) de VS en de EU over de inzet van vaste emissiewaarden en de toepassing van 

flexibele mechanismen (zoals emissiehandel). Op de late ochtend van 11 december 1997, 36 uur 

na de afgesproken deadline, sloeg de Argentijnse voorzitter Raúl Estrada-Oyuela met zijn 

voorzittershamer om te verklaren dat er unaniem een afspraak was gemaakt over het nieuwe 

Kyoto-Verdrag. Op dat moment waren er al verschillende delegaties naar huis vertrokken of gaan 

slapen, compleet uitgeput door de lange 12-daagse climax die had plaatsgevonden na meer dan 30 

maanden van pre-onderhandeling.163 Het mag dan ook duidelijk zijn dat een aantal heikele punten 

werden uitgesteld naar latere COP-bijeenkomsten (in Buenos Aires en Den Haag) om zodoende 

een verdragsondertekening in Kyoto te garanderen.  

Doordat beide partijen (VS en EU) zo stevig bleven vasthouden aan een aantal vaste principes 

(zoals vaste emissiereducties en een emissiehandelssysteem) was er in feite weinig flexibiliteit in 

de onderhandelingen mogelijk. De EU had daarvoor zo zijn eigen redenen, die voornmalijk  

voortkwamen uit de interne ontwikkeling van het klimaatbeleid. Twee belangrijke onderdelen 

stonden hierin voorop: 

- De EU zag een belangrijke in – en externe leiderschapstaak voor zichzelf weggelegd bij de 

uitvoering van klimaatbeleid. Er bestond binnen Europa een oprecht gevoel van zorg over 

de enorme uitstoot van CO² in de grote industrielanden. Ook dienden deze „vervuilende 

landen‟, zo was het idee in de EU, financieel de kosten te dragen die voortkomen uit 

strikte regulering. Intern was de Commissie uiteraard een belangrijke verkondiger van dit 

beleid maar het Europees Parlement en het Europees Milieu Bureau (EMB) zagen hier 

ook een internationale (oftewel externe) taak voor de EU liggen. De lidstaten van de EU 

moesten zodoende ook meegaan in deze hoge emissiereducties in plaats van „free-ride 

reductions‟ waardoor de EU als voorbeeld zou kunnen dienen voor de rest van de wereld 

en tevens over zou komen als een sterk verenigde Unie. Intern werd tevens op het 

economische belang voor de EU-lidstaten gewezen. Een strikte emissiereductie zou 

immers leiden tot een nieuwe (milieuvriendelijke) manier van produceren die moest leiden 

tot een voorsprong ten opzichte van Japanse en Amerikaanse bedrijven. 

                                                
163 Michael Grubb, Christiaan Vrolijk en Duncan Brack, The Kyoto Protocol: A Guide and Assesment (London, 1999), 

voorwoord.  
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- Het interne klimaatbeleid van de EU was gegrondvest op (de ingestelde) strikte 

emissiereducties, technische standaarden en prikkels om schone 

technologieontwikkelingen te stimuleren. De invoering van een geheel nieuw klimaatbeleid 

(waarbij het strikte emissiereducties zou moeten loslaten en op basis van een 

emissiehandelssysteem) riep binnen de EU grote weerstand op, mede doordat er derhalve 

een nieuw intern klimaatbeleid ontwikkeld diende te worden.164 Zodoende stuurde de 

Commissie aan op soortgelijke reducties voor alle industrielanden: “The EU position…..is 

based upon the supposition that all the industrialized countries must and can act in the same 

way…..The impact on international competitiveness in certain sectors would be substantial if the rest of the 

industrialized countries do not assume comparable commitments.”165 

De VS had door zijn „zure regen programma‟ al positieve ervaringen met een 

emissiehandelssysteem166 waardoor het niet echt ál te grote veranderingen hoefde te ondergaan. 

De EU, daarentegen, voor haar gevoel wel. Het eigen systeem was totaal onbekend met een 

dergelijk emissiehandelssysteem en bovendien zouden de kosten ter bestrijding van 

klimaatverandering enorm oplopen doordat bestaande reguleringswetgeving veranderd diende te 

worden.167 

Een emissiehandelssysteem was wel mogelijk volgens de EU, maar alleen wanneer het was 

gekoppeld aan een afspraak over vaste emissiewaarden en welomschreven tijdsschema‟s en 

wanneer het overeenkwam met maatregelen die een aanvulling waren op bestaande EU-regels. 

Dit standpunt zorgde al snel voor tweespalt tussen de EU en de VS.  

Bovendien was de EU, volgens het artikel van Damro en Luacas Mendez, van mening dat de “US 

could achieve its QELROS (Reduction objectives and quantified emission limitations) by purchasing permits 

without actually cutting domestic actions. This would create international competitive disadvantages, which the EU 

has historically tried to avoid within its own burden sharing agreements. These disadvantages would clearly harm 

EU economic interests and would discredit EU claims for global leadership within the Union itself.‖168  

                                                
164 Chad Damro en Pilar Luaces Mendez, Emissions trading at Kyoto: from EU resistance to Union innovation. In: 
Environmental Politics, Vol 17, Nmr 5 (Nov 2008), p81.  
165 European Commission (1997) 481 final: p18 en 20.  
166 Ferdinand E.Banks, The Kyoto Negotiations on Climate Change: An Economic Perspective. In: Energy sources, Vol 22 
(2000), p 488. 
167 Damro en Luaces Mendez, Emissions trading at Kyoto, p85. 
168 Ibidem, p86.  
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Ondanks dat er al een lange ontwikkeling had plaatsgevonden in het Europees klimaatbeleid 

speelden economische factoren in 1997 dus nog steeds een belangrijke rol. Oftewel, de 

concurrentiekracht van de Europese markt moest zo min mogelijk worden geschaad door het 

Kyoto Protocol, maar hierin was de rol van de Amerikanen wel van belang. De EU moest 

zodoende naar manieren zoeken om geloofwaardig over te komen, wat inhield dat er niet te veel 

van bestaande overtuigingen afgestapt moest worden, maar tegelijkertijd de Amerikanen „binnen 

Kyoto houden‟.   

De eerste stap die de EU in deze richting zette was door in een vroeg stadium (het najaar van 

1995) alvast te beginnen met onderhandelingen over de zogenaamde „Policies and Measures‟, 

oftewel (beleids-)maatregelen (zoals energie- of koolstof belastingen) om klimaatverandering 

tegen te gaan. Dit initiatief kon al rekenen op weinig enthousiasme bij de onderhandelingspartijen 

(vooral doordat het ongunstige gevolgen kan hebben voor de economie van een land mits het 

uniliateraal zou worden doorgevoerd) maar daarbij liepen de onderhandelingen hierover ook nog 

eens uit op een fiasco. In tegenstelling tot het emissiehandelssysteem was de EU op dit terrein 

wél bekend, en kon het deze beleidsmaatregelen relatief gemakkelijk in een verenigde (oftewel 

relatief afgeschermde) markt doorvoeren. Andere landen hadden dit voordeel niet en 

blokkeerden uiteraard alle voorstellen van de EU hierover.  

Daarnaast nam de EU in maart 1997 het initiatief door als eerste partij een emissiereductie 

bekend te maken. Bovendien was dit een erg ambitieuze reductietarget, namelijk 15%, waarvan 

werd gehoopt dat alle geïndustrialiseerde landen dit voorbeeld zouden volgen. Hiermee werd de 

boodschap afgegeven dat de EU in ieder geval het klimaatprobleem en de onderhandelingen 

daarover zeer serieus nam.169 De G-77 (de ontwikkelingslanden) schaarde zich direct achter het 

voorstel van de EU, waardoor er al vrij vroeg een alliantie ontstond tussen deze twee groepen. 

Om de VS niet nog meer af te schrikken (na het ingediende voorstel van 15% emissiereductie) en 

door interne verdeeldheid over het onderwerp, werd er in de verklaring nog niet gepraat over de 

(negatieve) positie van de EU betreffende een emissiehandelssysteem. Echter, in juni ‟97 

gebruikte de EU dit onderwerp juist als een middel om de VS ook te dwingen concreet te worden 

over emissiepercentages door haar positie ten aanzien van een emissiehandelssysteem te laten 

afhangen van de grootte van de emissiereducties die andere landen op zich zouden nemen.170  

                                                
169 Grubb, Vrolijk en Brack, The Kyoto Protocol (London, 1999), p58. 
170 Ibidem, p59.  
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Dit soort methodes van de kant van de EU, waarbij het zelf ambitieuze en hoge doelen initieërt 

en dit tegenover andere partijen demonstreert, wordt door Oberthür en Ott „directional 

leadership‟ of „leading by example‟ genoemd. Zij zien dit als een potentieële 

leiderschapseigenschap in het klimaatbeleid van de EU, mits er ook een coherente uivoering 

plaatsvindt.171 Daarmee bedoelen de auteurs dat de EU een dergelijk verdrag zelf ook snel dient te 

ratificeren en het interne beleid daadkrachtig hierop moet inrichten. Als gevolg van het voorbeeld 

gesteld door de EU bracht Japan in oktober ‟97 een emissiereductie in van 5% (onder 

voorbehoud van bepaalde afwijkingen) en kwam de VS met een stabilisatie van emissiereducties 

tot de waarden van 1990 (met behulp van een emissiehandelssysteem en flexible mechanisms).  

Met deze cijfers op tafel konden de daadwerkelijke onderhandelingen beginnen. Vanaf oktober 

‟97 had voorzitter Estrada de taak om samen met het secretariaat van de UNFCCC een degelijke 

en (werkbare) agenda samen te stellen voor 30 november. Zodoende werd een twintig pagina 

tellend document met Policies en Measures van de EU verworpen. Daarnaast werd echter ook 

een voorstel van de OPEC verworpen voor een compensatiefonds die „gemiste inkomsten‟ zou 

kunnen opvangen en een oproep van de VS om de opname van ontwikkelingslanden in een 

nieuw Protocol te garanderen. Estrada was namelijk vastbesloten om de twee blokken dichter bij 

elkaar te laten komen en daarbij waren dergelijke uiteenlopende plannen niet een goed 

hulpmiddel.  

De agenda van de Kyoto conferentie was opgedeeld in drie fases: 

- Zo waren er besprekingen die voorafgaand aan de start van COP-3 waren begonnen, 

bedoeld om alle verschillende ideeën van de partijen te verzamelen en alvast dichter bij 

elkaar te brengen. Daarnaast waren er op instigatie van Japan een drietal informele 

bijeenkomsten gestart op 23 april die doorliepen tot 9 november 1997 tussen zo‟n tien 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) landen en de EU. 

Japan hoopte hiermee de VS en de EU enigszins naar elkaar toe te laten groeien, hetgeen 

op de laatste bijeenkomst ook gebeurde toen de EU aangaf zich flexibeler te willen 

opstellen ten aanzien van een aantal regelingen voor ontwikkelingslanden. Ook lieten Italië 

en Frankrijk tijdens deze bijeenkomst aan Japan doorschemeren dat zij ervan overtuigd 

waren dat de 15% emissiereductie die was voorgesteld door de EU niet haalbaar was.  

                                                
171 Sebastian Oberthur en Hermann E.Ott, The Kyoto Protocol: International Climate Policy for the 21st Century (1999), p303.  
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- De eerste week van de Kyoto conferentie, waarin de Partijen zoveel mogelijk hun 

standpunten aan elkaar probeerden af te stemmen. Na deze eerste week schreef voorzitter 

Estrada een „non-paper‟ waarin hij liet weten dat de besprekingen zichtbaar resultaat 

hadden opgeleverd (“Broad agreement now existed on moest of the institutional issues‖172). De 

belangrijkte kwesties zoals compensatie voor ontwikkelingslanden, een 

emissiehandelssysteem en de opname van sinks waren echter verre van opgelost, alhoewel 

de verschillende posities toch wat naar elkaar waren toegegroeid. Er werd vanuit gegaan 

dat er in de laatste fase van de onderhandelingen een overeenkomst zou komen.  

- De laatste drie-daagse ministerieële besprekingen, waarin de slotbesprekingen plaatsvonden 

door de ministers van alle partijen en het moment moest aanbreken waarbij de 

verschillende (naar elkaar toe gegroeide) standpunten tot een eindverdrag zouden leiden.173 

Voordat we verder ingaan op de diplomatieke middelen die werden ingezet tijdens de 

besprekingen in Kyoto, is het van belang dat we ook kijken naar de verschillende 

omstandigheden die plaatsvonden op deze conferentie. Deze omstandigheden zijn volgens 

Sebastiaan Oberthür en Herman E.Ott van grote (doorslaggevende) invloed geweest op de 

uitkomst van de onderhandelingen.174 Allereerst wordt een grote rol toebedeeld aan voorzitter 

Raul Estrada tijdens de verschillende onderhandelingen, die zij een “outstanding leadership role” 

toedichten. Hij dankt zijn lof vooral aan zijn non-neutrale houding, in tegenstelling tot zijn franse 

voorganger, Jean Ripert die de onderhandelingen in de UNFCCC had geleid op een “more 

traditional diplomatic style and stayed neutral in discussions”.175 Estrada zou delegaties regelmatig hebben 

gewezen op hun mandaat en zich tijdens debatten hebben gemengd wanneer er enkel een 

herhaling werd verkondigd van oude, al eerder benoemde, standpunten. Estrada zou bovendien 

het meeste overzicht hebben gehad over alle lopende bi-en mulilaterale onderhandelingen 

doordat hij dankbaar gebruik maakte van de hulp van het Secretariaat. Hij wilde alles weten en 

overal bij betrokken worden met als gevolg dat hij twee nachten, van 9 tot 11 december, niet had 

geslapen en waardoor hij de titel “Hero of Kyoto” verkreeg.176 

                                                
172 FCCC/CP/1997.CRP.2 (December 1997), p7. 
173 Oberthur en Ott, The Kyoto Protocol (1999), p80. 
174 Ibidem, p84 
175 Ibidem. 
176 Michael Ammit Cutajar (Hoofd Secretariaat van het UNFCCC) tijdens een bepreking met de „Subsidiary Bodies‟ 

van het UNFCCC op 4 juni 1998.  
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Een andere invloedsfactor was dat van een (in die tijd) nieuw fenomeen dat de auteurs „virtual 

diplomacy‟ noemen, oftewel het gebruik van internet en e-mail vóór en tijdens de conferentie. 

Japan (als technologische wereldleider) en het Secretariaat voorzagen in gratis en constante 

toegang tot het internet voor alle aanwezigen van de conferentie. Hierdoor werd het voor de 

verschillende delegaties mogelijk om tekstontwerpen snel naar het thuisland (in met name de VS 

en Groot-Brittannië) op te sturen voor een directe evaluatie en verspreidde nieuws en informatie 

over de conferentie zich razendsnel. Hierdoor konden betrokkenen en onderhandelaars op de 

volgende dag al beschikken over nieuwe rapportages. Daardoor kwam er ook een steeds grotere 

media-aandacht en interesse vanuit het publiek voor de conferentie op gang. Kranten berichtten 

dagelijks over nieuwe vorderingen en over de (veranderende) standpunten van de verschillende 

landen waardoor de publieke druk voor de verschillende delegaties flink toenam, hetgeen ook te 

maken heeft met de aanwezigheid van tv-camera‟s tijdens de onderhandelingen. Televisieploegen 

was het zelfs toegestaan om ook aanwezig te zijn tijdens de laatste Comittee of the Whole 

(COW).177 

Deze toegenomen publieke druk was ook tot stand gekomen door de grote wisselwerking die 

voorafgaand en tijdens de conferentie had plaatsgevonden tussen (milieu)NGO‟s en de media. 

Tijdens de voorbereidingen van COP-3 hadden NGO‟s veel tijd gestoken in het verhogen van de 

„public awareness‟ door het opzetten van informatieve conferenties over de gevolgen van 

klimaatverandering en het verschaffen van achtergrondinformatie aan de media. Tijdens Kyoto 

ging het contact tussen media en NGO‟s verder doordat NGO‟s werden ondergebracht in 

hetzelfde onderkomen als de onderhandelaars. Zodoende werd informatie over bijvoorbeeld 

partijen die weinig toezeggingen wilden doen tijdens Kyoto direct „ontmaskerd‟ voor het 

publiek.178  

Ten slotte beïnvloedde ook mobiele telefonie het lobbyen tijdens de conferentie. NGO‟s, die niet 

werden toegelaten op een groot aantal besprekingen, konden bijvoorbeeld door snel telefonisch 

contact belangrijke informatie en standpunten doorgeven aan een contactpunt die wel aanwezig 

was op informele bijeenkomsten. Vooral tijdens de laaste fase van de besprekingen bleek het 

mobiele contact steeds meer toe te nemen. Daarentegen kon het overgaan van al die mobiele 

telefoons natuurlijk best storend zijn tijdens onderhandelingen.  

                                                
177 Oberthür en Ott, The Kyoto Protocol (1999), 85. 
178 Ibidem, p82 
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Al met al, zo concluderen Oberthür en Ott, hebben deze „moderne ontwikkelingen‟ een grote 

invloed gehad op het onderhandelingsproces. Veel van de onderhandelaars hadden namelijk het 

gevoel dat „the world was watching‘.179 Als er een partij constant opzettelijk de onderhandelingen 

probeerde te blokkeren, dan ging dat aan niemand voorbij. Hierdoor waren veel partijen bereid 

om uiteindelijk toch dat kleine beetje extra te geven. Niemand wilde immers een mislukking van 

Kyoto op zijn geweten hebben.180 

Met het arriveren van de Amerikaanse Vice-president Gore in Kyoto brak de laatste (en 

belangrijkste) fase van de ministerieële besprekingen aan. Hiermee begonnen ook de trilaterale 

besprekingen tussen de VS, de EU en Japan die vooral gingen over de omvang van de 

emissiereductie, de opname van sinks, emissiehandel en Joint Implementation. Daarnaast was er 

nog een geschil ontstaan over de „EU bubble‟, waarover met name de Canadezen en Amerikanen 

vielen. Zij vonden het oneerlijk dat er binnen de EU wel aanzienlijk veel verschil in differentiatie 

(oftewel flexibiliteit) in emissiereducties mogelijk was, maar niet tussen de andere Annex-I landen. 

Verder waren zij van mening dat de EU niet over een duidelijk plan beschikte waarin uiteengezet 

werd hoe de EU de ingebrachte emissiereductie zou bereiken wanneer de (geplande) vergroting 

van de EU van 15 naar 27 lidstaten in werking zou treden.181  

De EU kwam redelijk geïsoleerd te staan in haar positie over vaste emmissiereducties, doordat zij 

geen antwoord had op bovenstaande vragen van de VS en Canada.182 Desondanks stelde zij 

samen met China en de G-77 op de laatste dag van de onderhandelingen uitsluiting van 

flexibiliteit als een sine qua non voorwaarde om tot een overeenkomst te komen, hetgeen niet goed 

viel bij de VS. In een artikel van Atle C. Christiansen wordt deze houding vertaald als een poging 

om zich „groener‟ (en dus geloofwaardiger) voor te doen. Hij omschrijft deze houding als volgt:  

―EU‘s doubts over the environmental integrity of the flexibility mechanisms and the potential ‗loopholes‘ in an 

international trading scheme could also be seen as strategic action aimed at improving its credentials within ‗green‘ 

constituencies and environmental NGOs.‖183 

 

Het vasthouden aan vaste emissiereducties door de EU is ook te verklaren vanuit een substantieël 

cultuurverschil tussen de Amerikanen en de Europeanen in hun benadering van 

klimaatverandering. Waar de Amerikanen zich meer toegelegd hebben op bilaterale, sectorale en 

                                                
179 Oberthür en Ott, The Kyoto Protocol (1999),  p83. 
180 Ibidem, p84.  
181 Ibidem.  
182 Ibidem, p86.  
183 Atle C. Christiansen, The Role of Flexibility Mechanisms in EU Climate Strategy: Lessons Learned and Future Challenges? In: 
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics 4 (2004), p30.  
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technologie georiënteerde (dus initiatieven vanuit het bedrijfsleven) planning in de bestrijding van 

klimaatverandering, probeerden de Europeanen dat veelal op een multilaterale manier en door 

middel van gezamenlijke (door de VN aangestuurde) mechanismen.184  

De VS heeft in het verleden echter wel een aantal unilaterale initiatieven genomen op 

internationaal niveau die betrekking hebben op de bestrijding van klimaatverandering. Een aantal 

voorbeelden zijn het „Methane-to-Markets Partnership‟, een „International Partnership fo a 

Hydrogen Economy and a Carbon Sequestration Leadership Forum‟, een „Renewable Energy and 

Efficiency Partnership‟, verschillende bilaterale en regionale overeenkomsten op het gebied van 

klimaatverandering, een „Tropical Forest Conservation Act‟ en een intitiatief die illegale houtkap 

moet tegengaan.185 De VS beheerd dit soort inititatieven het liefst zoveel mogelijk zelf en wil 

hierin niet door de VN aangestuurd worden. De EU heeft echter geen vertrouwen in de 

bereidwilligheid van de VS om door middel van deze vrijwillige acties grote emissiereducties door 

te voeren. Zij ziet hierin een belangrijke taak voor de VN liggen.  

De EU vond de opname van vaste emissiewaarden echter een dusdanig belangrijk onderdeel van 

Kyoto dat ze uiteindelijk steeds meer toegaf aan de optie van een emissiehandelssyteem. Zij zag 

dit meer als een pragmatisch middel om te garanderen dat de VS akkoord zouden gaan met vaste 

emissiewaarden.186  

Ook realiseerde de EU zich dat er intern nog een aantal zaken niet geheel afgedekt waren. Zo 

waren onderhandelingen over een Europees milieubelastingsysteem (die de bekostiging van 

regulatiemiddelen zou regelen) op niks uitgelopen187 en had het vijfde EAP al eventuele 

beperkingen gesignaleerd die de EU zou ondervinden wanneer het alleen met bestaande 

reguleringsmiddelen een 8% emissiereductie zou willen behalen. Om zo‟n percentage aan 

emissiereductie te kunnen bereiken zou er een diverser scala aan procesregulatiemiddelen 

benodigd zijn, zo schrijft het vijfde EAP.188 Bovendien vreesden de lidstaten dat de andere 

Partijen alsnog het „Bubble Concept‟ zouden aanvallen wanneer de EU te lang een 

emissiehandelssysteem zou blokkeren189. Een combinatie van deze factoren en vrees dat Kyoto 

                                                
184 Ludwig Krämer, Some reflections on the EU mix of instruments on climate change, in: M. Peeters en K.Deketelaere, EU 
Climate Change Policy: The Challenge of New Regulatory Initiatives. (Northampton en Cheltenham, 2006), p300.  
185 Krämer, Some reflections on the EU mix of instruments on climate change, (2006), p300. 
186 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements, p144. 
187 Zie hoofdstuk 1 van deze scriptie, laatste paragraaf, over de (voornamelijk) Britse oppositie tegen een dergelijk 
belastingsysteem.  
188 Website: http://www.fern.org/pubs/archive/5eap.html, (Updated September 1998).  
189 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements, p150. 

http://www.fern.org/pubs/archive/5eap.html
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op een fiasco zou uitlopen, zorgde ervoor dat de EU alsnog akkoord ging met de totstandkoming 

van een emissiehandelssysteem.190  

De onderhandelingen die plaatsvonden in plenaire vergaderingen en in bilaterale beprekingen met 

de VS en Japan werden namens de EU uitgevoerd door de Troika, die bestond uit Luxemburg 

(de toenmalige Raadsvoorzitter), Nederland (als Luxemburgs voorloper) en de Britten (als 

Luxemburgs opvolger). De Commissie ondersteunde de Troika (door middel van 

informatievoorziening over economische implicaties en de technische uitvoering van nieuwe EU 

voorstellen) maar was niet actief in de onderhandelingen op het internationale niveau. Tijdens de 

laatste drie dagen van Kyoto werden de onderhandelingen uitgevoerd op ministerieël niveau door 

de milieuministers van de betreffende Troika landen, waarbij met name de Brit John Prescott 

(tevens vice-premier) een dominante rol innam.191  

Over het algemeen werd de EU positie verkondigd door de Troika zonder dat de lidstaten zich 

hier in mengden of het woord namen in plenaire vergaderingen. Dit kwam enerzijds doordat de 

lidstaten hier al bekend mee geraakt waren en anderzijds doordat de lidstaten het erg belangrijk 

vonden om als een eenheid op te treden. Echter, zodra de snelheid van de besprekingen werd 

opgevoerd, wat zich vooral in de laatste drie dagen van de onderhandelingen voordeed, kwam 

deze overlegstructuur in de problemen.192 Dit werd veroorzaakt door de complexe interne 

besluitvormingsprocedures van de EU (zie hoofdstuk 3 voor een beschrijving van deze 

structuur).  

De Troika had al substantieël grotere bevoegdheden verkregen in deze eindfase van de 

onderhandelingen, met name omdat de lidstaten erop gebrand waren om Kyoto met de 

ondertekening van een Verdrag af te sluiten, 193maar voordat er een wijziging in het standpunt 

van de EU door een troikalid verkondigd kon worden moest er eerst intern overleg plaatsvinden 

tussen de lidstaten.194 Echter, interne coördinatie (op basis van concensus) is een tijdrovend 

proces, wat ook nog eens bovenop het al erg drukke tijdschema van Kyoto kwam. Zodoende 

kwam het voor dat de Troika vaak alleen onderhandelde met de VS en Japan, zonder de 

aanwezigheid van de andere lidstaten.195 
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191 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements , p143. 
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193 Delreux, The European Union negotiates multilateral environmental agreements, p145. 
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Er waren ook lidstaten die zich tijdens deze onderhandelingen tussen de Troika en de andere 

Partijen buitengesloten voelden. Zodoende ging bijvoorbeeld de Deense milieuminister Svend 

Auken publiekelijk zijn onvrede uiten over de onderhandelingstactieken van de troika.196 Door al 

deze bijkomende tijdverspilling en ergernissen was er weinig tijd over om met andere partijen 

gesprekken te voeren, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelingslanden, en een stabiele coalitie te 

vormen. Zelfs gesprekken met landen uit Centraal –en Oost Europa werden afgebroken. De EU 

kreeg hierdoor op Kyoto een zogenaamde ´Bunker mentaliteit´.197 De situatie leidde echter niet 

tot het uiteenvallen van de „EU-coalitie‟, waarbij bijvoorbeeld een lidstaat dreigde op te stappen 

of op nationaal niveau ratificatie zou proberen te blokkeren. Er was toch vooral een gevoel dat 

men als een eenheid diende te opereren.  

Toch was er wel enigszins ongenoegen ontstaan onder een aantal lidstaten, over afspraken die 

gemaakt waren door de Troika. Zoals Duitsland, die vond dat de Troika te snel de 15% 

emissiereductie had losgelaten. Groot-Brittannië daarentegen, die constant onder druk stond van 

de VS en Japan, was van mening dat het loslaten van deze 15% norm nodig was om überhaupt 

resultaat te boeken op internationaal niveau. Hier valt uit op te maken dat de uitkomst van de 

onderhandelingen wel degelijk af kan hangen van welk land zich op het moment van de 

onderhandeling in de Troika bevindt. Daarentegen zou Duitsland misschien een soortgelijke 

beslissing hebben genomen wanneer het onder dezelfde druk had gestaan als de Britten. Ook 

hadden de Britten over het algemeen al wat meer open gestaan voor de mogelijkheid van een 

emissiehandelssyteem198, waardoor ze tijdens de onderhandelingen over dit onderwerp 

waarschijnlijk sneller geneigd waren om de andere partijen (VS en Japan) tegemoet te komen.  

Het was tijdens de laaste rondes van de besprekingen voor de Troika-leden lastig in te schatten in 

hoeverre er van de afgesproken emissiereducties afgeweken kon worden. Dit kwam ook doordat 

er geen tijd meer was om de standpunten constant met elkaar af te stemmen, zoals als volgt door 

een troika lid werd omschreven: “It was so intense that is was very difficult to give everybody clear 

information. There were situations that we could not go back everytime to the member states‖.199 Zodoende 

werd vooral een tactiek gebruikt waarbij de allerlaatste kaarten (zoals over de „burden sharing 

arrangement‟ en emissiedoelen) pas op het allerlaatste moment werden ingezet. De Kyoto 

conferentie werd dan ook op de laatste nacht pas echt interessant.  
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Er werd een COW georganiseerd in een kleinere vergaderruimte (waar men zonder gebruik van 

een microfoon met elkaar kon spreken) waar een hele rits camera‟s opgesteld stonden. Veel van 

de onderhandelaars hadden toen al twee dagen niet geslapen en waren dus behoorlijk vermoeid. 

De delegatie van Tanzania noemde de onderhandelingen dan ook een „negotiation by 

exhaustion‟. Op dat moment waren er ook nog steeds geen exacte emissiereductietargets bekend, 

alleen die van Rusland en Oekraïne, die duidelijk maakten dat ze alleen bereid waren om hun 

emissies te stabiliseren en dus niet te verminderen.200 Blijkbaar was de EU niet de enige die deze 

tactiek (waarbij de mogelijke kaarten pas op het allerlaatste moment werden ingezet) had ingezet.  

Voorzitter Estrada leidde de vergadering op een manier die hij ook al eens eerder had uitgetest en 

waarbij elke discussie die nergens heen leidde werd afgesloten door een besluit die hij nam 

namens de vergadering. Iemand die dit besluit niet accepteerde moest het formeel aanvechten en 

zorgen dat er een tweederde meerderheid achter hem kwam te staan om het besluit te kunnen 

vernietigen. Wanneer een besluit was genomen kon zelfs de voorzitter deze niet meer heropenen. 

Want als hij dat kon, dan zouden de partijen dat ook kunnen, en dát was zeer onwenselijk. Zo 

gebeurde het dat in deze laaste nacht de beslissing werd gemaakt over:  

- De emissiereductietargets: Deze vaste emissietargets werden uiteindelijk toch toegezegd 

door de VS en Japan (zie figuur 4. in H2.2.), echter er werd nog opengeltaten op welke 

wijze dit zou gebeuren. De opname van sinks in het behalen van de emissiereductietargets 

was dus nog niet uitonderhandeld en zou in vervolg besprekingen aan bod komen.  

- In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat het Kyoto Protocol veel flexibiliteit biedt voor 

de wijze waarop aan de afgesproken, emissiereductietarget kan worden voldaan. Ten eerste 

bestaat de mogelijkheid broeikasgassen onderling uit te ruilen, omdat alleen naar het 

gezamenlijke effect van alle zes gassen wordt gekeken. Ten tweede slaat de doelstelling op 

een budget-periode van vijf jaar, wat meer flexibiliteit biedt dan een doelstelling voor een 

enkel jaar. Ten derde is toegestaan dat reducties ook buiten de landsgrenzen gerealiseerd 

kunnen worden als de totale kosten daarvan lager uitvallen dan voor binnenlandse 

maatregelen.201 

- Er werd afgesproken dat er voorlopig geen emissiehandelssysteem zou komen, maar dat er 

onderzoek zou komen naar de effecten die emissiehandel oplevert. Deze uitkomsten 

zouden op de eerstvolgende COP- bespreking in Buenos Aires worden gespresenteerd. 
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- Er kwam overeenstemming over de ingebruikname van het CDM en JI(zie H3.2).202 

- De doelstelling voor de eerste periode van vijf jaar geldt voor zes (groepen van) gassen. Het 

gaat om kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), waterstof-fluor 

koolwaterstoffen (HFK‟s), perfluor koolwaterstoffen (PFK‟s) en zwavel hexafluoride 

(SF6). De doelstelling betreft netto-emissies, rekening houdend met zowel bronnen als 

putten („sinks‟). In beginsel wordt ook rekening gehouden met (netto) emissies die het 

gevolg zijn van veranderingen van landgebruik, zoals aanleg of kappen van bos of 

omploegen van grasland voor stedenbouw. Mede in verband met problemen rond raming 

van emissies en verificatie van het effect van maatregelen is deze laatste categorie 

vooralsnog ingeperkt tot de netto veranderingen in de koolstofvoorraad in bossen als 

gevolg van bewust menselijk handelen sinds 1990 in de vorm van bebossing, herbebossing 

en ontbossing. Na veel discussie over mogelijke benaderingen voor het meenemen van aan 

landgebruik verbonden bronnen en sinks is vastgesteld dat deze uitsluitend meetellen voor 

het CO2-niveau in het basisjaar als sprake is van netto positieve emissies. Dat betekent dus 

dat vastlegging van koolstof in bossen die in 1990 aangeplant zijn niet behoeft te worden 

afgetrokken van de referentie-emissie. Als diezelfde bossen in de periode 2008- 2012 nog 

steeds koolstof vastleggen, tellen zij wel mee bij het bereiken van de doelstelling. 

- Ontwikkelingslanden blijven gevrijwaard van een bijdrage in emissiereducties. 

 

De (diplomatieke) positie van de EU tijdens Kyoto, waarbij de EU geleidelijk meer open ging 

staan voor een emissiehandelssysteem, wordt in het artikel van Chad Damro en Pilar Luaces 

Mendez “Risk-prevention Leadership” genoemd.203 Dit houdt in dat de EU in Kyoto akkoord 

ging met het verlagen van haar reductietarget tot een percentage dat net voldoende is om 

klimaatverandering tegen te gaan maar flexibel genoeg is om een klimaatconferentie te laten 

slagen. Dit paradigma komt (volgens de auteurs) voort uit een serieuze poging CO² te 

verminderen, het verkrijgen van een wereldwijde leiderschapsfunctie in 

klimaatveranderingsbeleid, maar tevens om de interne markt in bescherming te nemen tegen 

internationale concurrentievervalsing.204 Intern gezien gaat de EU namelijk op dezelfde manier 

om met dit paradigma. Het klimaatbeleid van de EU is immers ingesteld op preventie (het 

polluter pays principle), in plaats van het oplossen van milieucrisissen. Dit preventieprincipe heeft 

binnen de interne markt van de EU geleid tot preventieregulatie dat net voldoende is om het 
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milieu te beschermen zonder daarbij een economische concurrentiepositie voor op te hoeven 

geven. Beide uitgangspunten zijn belangrijke onderdelen van het EU paradigma. Tijdens Kyoto 

nam de EU zodoende een positie in waarbij het lange tijd probeerde vast te houden aan het 

„bubble concept‟ en aan een gezamenlijk en gecoördineerd beleid, naar het voorbeeld van de EU 

principes.205 Zij heeft dit principe uiteindelijk toch moeten opofferen voor een deal met de 

Amerikanen.  

 

Het idee van een leiderschapsfunctie op globaal niveau had ook een andere economische kant; de 

EU hoopte namelijk op een leiderschapspositie in de ontwikkeling van nieuwe (energiezuinige) 

technologie voordat Japanse of Amerikaanse bedrijven deze kans kregen.206 Op zich was deze 

Risk prevention Leadership methode een goed uitgangspunt voor de onderhandelingen maar zij 

mislukte jammerlijk doordat alle toezeggingen die tijdens Kyoto zijn gemaakt door de VS nooit 

zijn gehonoreerd. Het heeft immers tot op de dag van vandaag nog steeds het Kyoto Protocol 

niet geratificeerd.  

 

7.2 COP-6, Den Haag (2000) 

Tussen de conferenties in Kyoto (COP-3) en Den Haag (COP-6) vonden er twee conferenties in 

Marrakech (waar de Marrakech-akkoorden tot stand gekomen waren) en Buenos Aires plaats, die 

waren opgezet met als doel de openstaande kwesties van het Kyoto Protocol af te ronden. Er was 

tijdens deze conferenties niet bijster veel vooruitgang geboekt op het diplomatieke vlak maar wel 

enigszins op de technische details. Er stond echter nog steeds een groot aantal agendapunten 

open waarover de diverse partijen alleen nog maar meer uit elkaar waren gegroeid. Waar tijdens 

Kyoto al een groot verschil in opvatting tussen de Partijen bestond over de verwachte 

economische kosten, werden deze verschillen tijdens COP-6 verder versterkt door verschillen in 

binnen- en buitenlands beleid, media-aandacht over het klimaatdebat en over de vraag in 

hoeverre er überhaupt sprake was van een temperatuurstijging als gevolg van 

klimaatverandering.207 Niemand had echter voorzien dat de onderhandelingen in Den Haag over 

deze punten zouden stuklopen.208 
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Behalve de Europees-Amerikaanse ontwikkelingen, zoals de uitslag van de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen waarbij George W.Bush als winnaar uit de bus was gekomen, waren er 

ook Europese veranderingen die invloed hadden op de wijze waarop de EU opereerde tijdens 

COP-6 in Den Haag. In Duitsland zetelde een nieuwe minister van milieu, Jurgen Trittin 

genaamd, lid van de fundamentalistische groene tak van zijn partij, en het EU Voorzitterschap 

werd dit keer geleid door de Franse Dominique Voynet, uit de Groene Partij, die als 

milieuminister veel steun genoot van haar (anti-Amerikaanse) premier Jacques Chirac. Met deze 

groene en anti-Amerikaanse onderhandelingspartijen was er een breuk ontstaan met de meer pro-

Amerikaanse koers die tijdens Kyoto werd gevoerd, onder leiding van de Britse John Prescott en 

de Nederlandse onderhandelaars. De Duitsers en Fransen waren zelfs bereid om flexibiliteit, dat 

als middel diende om de Amerikanen aan boord te houden, op te geven om maar zeker te stellen 

dat de EU de “strongest possible position‖ kon behouden.209 Deze verschillende posities hadden 

vanzelfsprekend wel tot langdurige discussies tussen de EU-lidstaten over dit onderwerp geleid.  

Voorafgaand aan de onderhandelingen had de Nederlandse milieuminister en Voorzitter van de 

COP-6 onderhandelingen, Jan Pronk, de standpunten van de verschillende landen verzameld en 

beloofd dat wanneer de besprekingen op niets zouden uitlopen hij een compromisstuk zou 

inbrengen om de besprekingen weer open te breken. Tijdens het eerste deel van de 

onderhandelingen bleek dat een dergelijk stuk geen overbodige luxe zou zijn.210 Er was in de 

eerste week nog maar zo weinig vooruitgang geboekt dat er bij aankomst van de ministers in de 

tweede week nog een groot aantal kwesties openstonden. Sommige kwesties bevatten honderden 

pagina‟s aan tekst die nog besproken moesten worden. Zodoende werd door Pronk een aantal 

„crunch-issues‟ op papier gezet alszijnde politieke issues die op het hoogste niveau aandacht 

vereisten. Deze issues betroffen: 

- De omgang met ontwikkelingslanden. (capacity building, technology transfer, financiering), 

- De flexibele mechanismen:emissiehandel, JI en CDM,  

- De opname van sinks voor het behalen van de emissiereductietarget,  

- en flexibiliteitskwesties: policies and measures, compliance, accounting, reporting and 

review. 

 
Van deze vier kwesties was alleen over het laatste onderwerp, namelijk compliance issues, al 

enigszins een compromis bereikt dat een goede basis bood om verder te onderhandelen. Over de 
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opname van sinks was echter het meest te doen.211 In het compromis-voorstel van Pronk was 

namelijk opgenomen dat middels de opname van sinks met, behulp van grasland, bos en 

akkerland, aan de emissiereductietarget kon worden voldaan. Dit was dus in het voordeel voor de 

VS, Canada en Japan en ging volledig in tegen het voorstel van de EU en de G-77. Ook was in 

het Pronk-voorstel betreffende de CDM geen duidelijke afspraak over de bescherming van oude 

bossen en dioversiteit opgenomen. Om de EU tegemoet te komen was er wel een onderdeel uit 

het CDM gehaald betreffende nucleaire energie en zou duurzame energie een bepaalde prioriteit 

verkrijgen. Daarentegen was er geen afspraak over de omgang met de oude kolen- en 

hydrocentrales, een belangrijke eis van de EU en NGO‟s. Nog een onderdeel waaraan de EU veel 

belang had gehecht was een duidelijke afspraak over de mate waarin (kwantitatief gezien) 

industrielanden in het buitenland hun emissiereductietarget mogen behalen (de Kyoto-targets). 

De EU wilde hiermee zeker stellen dat de andere landen ook hun interne beleid zouden gaan 

aanpassen op de klimaatdreiging, zodat zij niet enkel hun emissietargets zouden kunnen behalen 

door emissierechten uit het buitenland te kopen. 

 
Omdat het Pronk-voorstel pas vierentwintig uur voor het officiële einde van de conferentie werd 

vrijgegeven zorgde het eigenlijk voor een re-polarisatie van de standpunten. Er zaten immers 

nogal wat concessies jegens de andere partijen in. De VS en de JUSCANZ (Japan, United States, 

Canada, Australia, and New Zealand) vonden het voorstel een “reasonable reflection of the positions”, 

de EU was “very dissapointed” en de G-77/China en de ontwikkelingslanden beschouwden het 

document als “completely unacceptable and no basis for further negotiations‖.212 Tijdens de laaste avond 

van de onderhandelingen, terwijl Pronk nog met de verschillende ministers in vergadering zat om 

het voorstel erdoor te krijgen, gebeurde er vervolgens iets opmerkelijks. De Britse vice-premier 

John Prescott verliet op dat moment de vergaderzaal om samen met de VS een bilaterale 

onderhandeling op te starten. Voorzitter Pronk was zich ervan bewust dat er „achter de 

schermen‟ iets gaande was tussen de beide landen, maar had erop gerekend dat alles wat „offline‟ 

besproken werd wel weer teruggebracht zou worden naar de ministerieële groep. Dit gebeurde 

echter nooit.213 

 

In het overleg tussen de VS en Prescott werd afgesproken dat de JUSCANZ landen akkoord 

zouden gaan met een substantieele daling in de sinks die zij claimden. De EU zou vervolgens zijn 

                                                
211  Ott, Climate change,p281-282, Lees ook de betekenis van sinks in de analyse over het Amerikaanse standpunt in dit 
hoofdstuk. 
212 Vrolijk, COP-6 collapse of ‗to be continued…?‘ In: International Affairs 77, 1 (2001), p 167. 
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positie verzachten over de kwantitatieve restricties die zij oplegden aan Kyoto-targets. Echter, 

toen het stuk terugging naar de EU-ministers, werd het afgewezen. Waarom het werd afgewezen 

en wie het afwezen, daarover bestaan verschillende versies. 

 

Volgens het artikel van Grubb en Yamin bestond er een Britse versie waarin de Troika het stuk 

had goedgekeurd maar deze zelfde Troika het stuk niet goed had kunnen overbrengen naar de 

andere EU-ministers. Daarnaast bestond er volgens de auteurs een Europese versie. Deze verteld 

over het grote wantrouwen die bij de andere lidstaten was ontstaan jegens de Britten, omdat de 

Britten officieël niet eens waren toegestaan om buiten de Troika om onderhandelingen aan te 

gaan met een andere partij. Toen toch besloten werd om over het stuk te debatteren vond men 

dat het compromis veel te ver ging, incompleet en onduidelijk was en er discrepantie zat tussen 

de tekst en de mondelinge uitleg erover.214 In een artikel van Henry D.Jacoby en David M.Reiner 

wordt zelfs beweerd dat “ministers from Scandinavia and Germany refused to accept it.”215 In weer een 

ander artikel, geschreven door Reiner alleen, legt hij tevens een deel van de verantwoordelijkheid 

bij Frankrijk neer. Zo schrijft hij: “Ultimately, the French and German ministers, both Green Party 

members who have had to make compromises on a whole host of other issues in government, were unwilling to make 

further concessions to the ―profligate‖ United States on a issue they held dear‖216  

 

Deze gebeurtenis had als direct gevolg dat er een publieke rel ontstond tussen de Britten en de 

Fransen over wie er nu precies schuld had aan het mislukken van COP-6. De Britse pers smulde 

van het voorval en beschreef een Prescott die de vergaderzaal uitstormde om publiekelijk zijn 

beklag te doen over de gang van zaken binnen de EU, en dan met name over de rol van 

Frankrijk.217 Voynet reageerde hierop door Prescott een „macho man‟ te noemen en legde de 

schuldvraag bij de VS vanwege zijn hardnekkige opstelling, waarin het overigens werd gesteund 

door veel andere EU-landen.218  

 

Maar wat of wie was nu eigenlijk schuldig aan het mislukken van de Conferentie? Een aantal 

wetenschappers hebben de conferentie in Den Haag proberen te analyseren, waarbij zij hebben 

gekeken naar verklaringen en oorzaken binnen het onderhandelingssysteem en de diplomatieke 
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opstelling van de EU, die de conferentie kunnen hebben doen mislukken. In het artikel van een 

tweetal Deense wetenschappers, genaamd Urs Steiner Brandt en Gert Tinggaard Svendsen, wordt 

gewezen op drie belangrijke hangijzers waar de EU moeite mee had gedurende de conferentie in 

Den Haag, namelijk: 

- De EU wilde niet toegeven aan een onbeperkte handel in emissies. Zij wilden voorkomen 

dat landen zich geheel konden afkopen van emissierestricties door in andere landen (zoals 

bijvoorbeeld in Rusland) de benodigde quotas op te kopen.  

- Bovendien wilde de EU niet toegeven aan de eis van de VS om hun emissietarget te behalen 

door middel van (eerder genoemde) opname van sinks. De EU wil een soort van 

„supplementarity proposol‟, oftewel een aanvullingsvoorstel waarbij er grenzen worden 

gesteld aan de mogelijkheid van emissiehandel. 

- En ten slotte bestond er de angst onder de EU-lidstaten dat er geen adequaat controle 

systeem opgericht zou worden die de emissiehandelsmarkt zou kunnen monitoren en 

verbeteren.219  

 

Het probleem is volgens de auteurs echter, dat de afspraken die zijn gemaakt over de 

emissiereductietargets tijdens de Kyoto Conferentie, vooral zijn voortgekomen, althans aan de 

kant van de VS en Rusland, op basis van de invoering van een emissiehandelssysteem. De 

economische voordelen van ratificatie zijn voor de VS bovendien ook veel lager wanneer een 

emissiehandelssysteem geen doorgang zal vinden. Zodoende raden de auteurs de EU aan om de 

VS enigszins tegemoet te komen ten aanzien van een emissiehandelssysteem, mits er een 

deugdelijk controlesysteem gaat toezien op de werking ervan.220 De reden dat zij deze optie 

aandragen is omdat volgens hun berekeningen de toename van CO² emissies in de wereld een 

stuk hoger zullen liggen wanneer de VS niet meewerkt aan het Kyoto Protocol, dan wanneer de 

EU zijn zin krijgt over het aanvullingsvoorstel. Zodoende leggen zij eigenlijk de schuld bij de EU 

in de zin dat zij niet goed alle opties heeft afgewogen voordat zij het voorstel van de VS om een 

vrij emissiehandelssysteem in te stellen heeft afgewezen. Daarentegen zou de VS zijn eis ten 

aanzien van de volledige opname van sinks van tafel moeten gooien.221 

 
In het artikel van Christiaan Vrolijk wordt de schuldvraag niet bij één partij, de EU, alleen gelegd. 

Hij geeft wel aan dat de EU “has serious problems in these types of negotiations. It tries to speak with one 
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voice in the name of its 15 Member States. However, the EU does not have the competency on environmental 

issues to negotiate on behalf of all members, and needs their unanimous agreement.”222 De EU heeft zodoende 

veel tijd nodig voor interne debatten over de afstemming van onderlinge standpunten waardoor 

het niet snel kan anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (wat kan verklaren dat het zich erg rigide 

heeft opgesteld toen er een nieuw voorstel op tafel kwam na een bilateraal overleg tussen Groot-

Brittanië en de VS) en in zijn samenwerking met andere groepen.  

 

Vrolijk legt ook een deel van de schuld neer bij de VS en zijn „allies‟, daar deze partijen zich wel 

geheel aan de andere kant van het politieke spectrum bevinden. Hij probeert dit wel te verklaren 

uit een verschil aan interesses en een compleet ander intern publiek (dan die van de EU) waaraan 

verantwoording afgegeven dient te worden, maar hij kan zich (net als Steiner Brandt en 

Tinggaard Svendsen) in het geheel niet vinden met de rigide positie die de VS inneemt ten 

aanzien van de volledige opname van sinks. Hierdoor zou de VS immers in plaats van CO² 

emissies te laten dalen met 7%, ze juist laten stijgen met 10%. Daarnaast vindt hij dat de G-77 en 

China, en dan met name de OPEC-subgroep, te weinig hebben geholpen om met een oplossing 

te komen. Zo was het verlies van olie-inkomsten, aangehaald door deze groepen, een 

wederkerend thema in Den Haag. Toch waren het uiteindelijk, zo zegt Vrolijk ook, de G-77 en 

China die probeerden om COP-6 niet geheel een mislukking te laten worden door de 

besprekingen uit te stellen naar een ander moment om zodoende meer tijd in de 

onderhandelingen in te bouwen.223 

 
Ook in het artikel van Hermann Ott wordt de zwakke diplomatieke houding van de EU als één 

van dé oorzaken voor het mislukken van de COP-6 conferentie beschouwd. Hij beschrijft deze 

diplomatieke houding als volgt: ―Observers of most international negotiations are by now familiar with the 

uncoordinated, reactive and fragmented style of European diplomacy. The negotiations leading up to and at The 

Hague were characterized by the fact that the EU was not in a position to counter the various proposals of the 

United States and the Umbrella Group (groep landen die zich hebben verenigd na Kyoto en bestaan 

uit de voormalige JUSCANZ landen minus Zwitserland, samen met Rusland en Oekraïne) — in 

large part because the coordination of 16 dissonant voices (15 member states plus the Commission) into a 

harmonious chorus is a Herculean task.‖224 
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Daarnaast geeft Ott aan dat de EU tijdens klimaatonderhandelingen wordt vertegenwoordigd 

door de EU voorzitter, die elke 6 maanden rouleert, waardoor de EU niet een stabiele factor is 

voor haar onderhandelingspartners. Evenmin, zo zegt Ott, “does this arrangement allow for the 

development of a coherent medium- or longterm negotiating strategy, since every presidency has its own ambitions 

and priorities.‖ De EU zal zodoende moeten analyseren en verbeteringen moeten aanbrengen ten 

aanzien van zijn onderhandelingscaciteit, op een ―strategic as well as a tactical level.‖225 

 

Er heeft echter ook in positieve zin een verandering plaatsgevonden in de diplomatieke houding 

van de EU, zo zegt Ott. Namelijk dat ―the EU did withstand the pressure of the Umbrella Group in The 

Hague. The failure of COP-6 thus gave a clear signal that the Union has changed. Until recently, the United 

States and its allies in the Umbrella Group could assume that, in the end, Europe would give way and consent to 

an agreement that amounted to an abdication of its positions‖226 In die zin is het mislukken van de 

conferentie eigenlijk ook veroorzaakt door de miscalculatie van de Amerikanen, die er 

grotendeels vanuit waren gegaan dat de EU dit keer ook wel zou indammen, waardoor mogelijke 

compromissen van Amerikaanse zijde te laat kwamen.227 Daarentegen werd er door de VS ook 

een vinger gewezen naar het grote aantal links radicalere milieuministers, zoals de Franse 

Dominique Voynett en de Duitse Jurgen Trittin, die een veel anti-Amerikaansere houding 

aannamen dan bijvoorbeeld de Britten dan hadden gedaan. Dit vindt Ott echter een 

beschuldiging die de Amerikanen wat te makkelijk hebben geuit om zodoende zelf niet enige 

verantwoordelijkheid te hoeven nemen.228  

 

Zoals al eerder in de vorige paragraaf over de Kyoto conferentie naar voren is gekomen zijn de 

inzet van diplomatieke instrumenten door de EU (of de VS) niet alleen doorslaggevend op de 

uitkomst van een internationale klimaatconferentie. Ook andere omstandigheden zijn hier debet 

aan. Deze omstandigheden betreffen niet de focus van deze scriptie maar zijn wel bepalend voor 

de manier waarop de EU bepaalde diplomatieke instrumenten heeft (bewust of onbewust) in 

ingezet. 

In een artikel van Michael Grubb en Farhana Yamin wordt veel aandacht besteedt aan deze 

factoren, en zelfs beschouwd als een belangrijke oorzaak voor het mislukken van COP-6. Als 

eerste factor wordt (wederom) het verschil in media-aandacht, wat in de VS en Europa uitging 
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naar de klimaatconferentie in Den Haag, benoemd. In de maanden voorafgaand aan de 

conferentie werden grote delen van Europa geteitsterd door overstromingen, die werden 

veroorzaakt door hevige regenval, en die door de media enkel werden gelinkt aan 

klimaatverandering. Zodoende was het onderwerp hoog op veel politieke agenda‟s komen te 

staan.229 Dit had echter een counterproductief effect, doordat de toegenomen publieke druk in 

combinatie met weinig kennis over de politieke situatie zoals beperkingen van andere landen om 

vergaande toezeggingen te kunnen doen over het onderwerp, de kloof tussen Europa en de VS 

vooral vergrootte.  

Daarnaast bestond er bij de ontwikkelingslanden te weinig kennis over de implicaties die de 

onderhandelingen over klimaatverandering voor hun land zouden hebben. Dit is begrijpelijk, 

gezien de beperkte mate van financieële middelen en personeel die zij tot hun beschikking 

hadden, echter, hetgeen leidde wel tot een herhaling van nationale standpunten van voorgaande 

jaren of het eisen van onrealistische toezeggingen door de Annex-I landen.230  

Een extra complicerende factor was bovendien dat er een te groot aantal aan onderwerpen op 

tafel lagen die allemaal op één conferentie uitonderhandeld dienden te worden.231 Zodoende 

werden bepaalde onderwerpen gebruikt als onderhandelingsmiddelen, of zoals Grubb en Yamin 

het noemen: „compromise options‟.232 De Umbrella-groep bijvoorbeeld, stuurde gedurende de 

onderhandelingen steeds meer aan op een volledige acceptatie van een emissiehandelssysteem, 

met als gevolg dat de andere onderhandelingspartijen zich steeds steviger gingen vastbijten in hún 

beginstandpunten (waardoor de onderhandelingen eigenlijk weer terug bij af waren). De 

Voorzitter probeerde vervolgens de onderhandelingen weer open te breken met behulp van 

´second preferenes´ oftewel, door de compromise-options in te zetten, om zodoende nog 

enigszins resultaat uit de conferentie te halen. Gedurende het verloop van de conferentie werden 

de verhoudingen hierdoor eigenlijk steeds meer op scherp gezet, omdat eigenlijk niemand zich 

kon vinden in een dergelijke compromis oplossing. Bovendien was geen van de partijen bereid 

om voortijdig zijn laatste kaarten op tafel neer te leggen. Er heerste namelijk een psychologisch 

idee op de conferentie dat de partij die het proces het meest zou vertragen en zijn 

beginstandpunten tot het allerlaaste moment wist vast te houden, het meest had te winnen in de 
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slotfase van de onderhandelingen.233 Dit was volgens de auteurs een: ―classically immature attitude to 

negotiations that was inherently unstable: the more the process managed to scrape through to agreement, the more 

such brinkmanship would have been as justified by the individual participants, even if it produced a shambolic set 

of last-minute compromises.‖234  

Voor de EU hield dit bijvoorbeeld in dat het ten aanzien van de „sinks kwestie‟ geen enkele 

concessies naar de VS wilde maken. Dit kwam ook door een eerder gemaakte afspraak in Kyoto 

dat sinks alleen tot een beperkte hoeveelheid zouden worden toegelaten. Dat de VS hierover 

ineens een heel ander standpunt in ging nemen was aanleiding tot grote frustratie bij de EU en 

een groot deel van de ontwikkelingslanden. Dit escaleerde tot het punt waarop “the EU seemed to 

become obsessed with the sinks issue, seeing it simply as a backdoor way of rewriting the Kyoto targets”. Het nam 

na deze hoog opgelopen verontwaardiging namelijk een positie in waarin het in zijn geheel tegen 

de opname van sinks was geworden. Pas in de laatste uren van de conferentie heeft de EU zich 

enigszins opengesteld voor mogelijke compromissen.235 

Een ander gevolg van de overvolle agenda op COP-6 was, dat veel EU ministers niet meer 

voldoende overzicht hadden en zelfs veel van de ingewikkelde kwesties niet meer in het geheel 

begrepen. Ook Voynet schijnt te hebben toegegeven moeite te hebben gehad met het uitleggen 

van veel van de kwesties aan haar mede EU ministers (wat haar taak uiteraard was als 

milieuminister van het land wat het EU voorzitterschap bekleedde) mede als gevolg van 

oververmoeidheid en de complexiteit van het onderwerp.236  

Voynet benoemde overigens ook een ander cruciaal probleem waardoor een oplossing uitbleef 

tijdens COP-6. Dit probleem openbaart zich echter niet enkel tijdens klimaatonderhandelingen, 

maar ook op onderhandelingen die uiteenlopen in onderwerp over handel (bijvoorbeeld over 

´bananen-oorlog´, genetisch gemodificeerd eten) tot aan non-proliferatie. Ze zei dat met het 

mislukken van de onderhandelingen in Den Haag een substantiëele culturele kloof tussen de VS 

en Europa is blootgelegd in hun omgang met economische en sociale problemen.237 De VS, zo 

zegt Voynet, plaats vrijhandelsmethodes centraal tijdens dergelijke onderhandelingen, iets wat in 
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Frankrijk wordt beschouwd als „the law of the jungle‟. Oftewel, we worden geconfronteerd met 

een mondiale „governance crisis‟.238  

In het artikel van Grubb en Yamin wordt dit culturele aspect ook aangehaald. Zo schrijven zij 

dat: ― The difficulty at COP6 was that the Umbrella Group sought flexibility primarily as a way of reducing the 

requirement for emission abatement –that is, as a means of cost reduction with little reference to the longer-term 

goals – while much of the European political discourse simply equated all flexibilities with environmental 

weakness. This clash of interpretation inhibited more constructive and flexible discussion of the options.‖ Het zou 

dus veel verstandiger zijn om te zoeken naar een oplossing voor dit „culturele‟ conflict, in plaats 

van te blijven steken in een soort van koehandel.  

Ook geven de auteurs aan dat veel van de problemen al waren ontstaan op de conferentie in 

Kyoto. Zodoende zijn de onderhandelaars op COP-6 niet alleen verantwoordelijk te houden. In 

Kyoto had de VS een té grote invloed kunnen uitoefenen op het verloop en de uitkomst van de 

onderhandelingen waardoor de EU in Den Haag veel van de onderwerpen weer opnieuw moest 

uitonderhandelen. Echter, de EU was tijdens COP-6 te veel tijd kwijt aan intern overleg en niet in 

staat om bepaalde ´fallback positions´ en eventuele compromissen voor te bereiden. Sommige 

lidstaten waren zelfs niet meer in staat om het bredere doel van de conferentie te overzien, 

doordat zij zich niet los konden maken van de intern afgesproken standpunten. De afstemming 

hierover had immers zo veel tijd gekost dat het voor sommige lidstaten eenvoudiger was om 

eraan vast te houden en de confrontatie met de andere onderhandelingspartners aan te gaan, dan 

opnieuw naar een compromis te zoeken met de andere lidstaten.239 

7.3 COP-13, Bali (2007) 

Tussen 3 en 15 december 2007 werd in Bali, Indonesië, de 13de COP bijeenkomst gehouden, met 

als doel een post-2012 klimaatregime te vestigen. Het Kyoto Verdrag was in 2005 in werking 

getreden en eind 2009 zou er een nieuw verdrag op tafel moeten liggen die dit bestaande verdrag 

(dat afloopt in 2012) moet gaan opvolgen. De besprekingen in Bali waren zodoende vooral 

voorbesprekingen voor COP-15, die in december 2009 in Kopenhagen plaatsvindt. Er zou in Bali 

een tijdslijn, raamwerk en procedure opgezet worden voor de toekomstige onderhandelingen tot 

en met Kopenhagen, het zogenaamde Bali Action Plan 2007. 
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Een groot verschil met deze COP-bespreking ten opzichte van de vorige, was dat er dit keer een 

rapport was uitgegeven door het IPCC waarin de uitkomsten van een onderzoek naar de 

veranderingen in het klimaat, veroorzaakt door CO² uitstoot, stonden gepubliceerd waaruit bleek 

dat “most of the observed increase in globally averaged temperatures since the mid-20th century is very likely 

(greater than 90% probability) due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gas concentrations.‖240 Er 

was tijdens deze COP-bespreking dus geen enkel land (daarbij met name verwijzend naar de VS) 

die nog langer de gevolgen van klimaatverandering, veroorzaakt door een verhoogde CO² 

uitstoot, in twijfel konden trekken, en zodoende onder bepaalde verplichtingen uit kon komen. 

Bovendien had het IPCC uitgerekend dat de uitstoot van CO² emissies in 2020 met tenminste 25 

tot 40%, en in 2050 met zelfs zo‟n 85% moest zijn afgenomen om een ecologische ramp, die 

ontstaat door een temperatuurstijging van 2 graden celsius, te voorkomen.241 Deze bevindingen 

waren eerder al algemeen geaccepteerd op een internationale klimaatbespreking in Wenen, in 

augustus 2007. Hierdoor werd het in Bali onontkoombaar om duidelijke afspraken te maken over 

welk land, welk percentage aan emissies zou gaan verminderen.  

De EU was bereid om ook daadwerkelijk zo ver te gaan en drong bij de andere Annex-I landen 

aan op een vermindering van CO² emissies in 2020 van 25-40% en in 2050 met een halvering van 

de emissieuitstoot ten opzichte van de waarden van 1990. De EU had bovendien al een redelijke 

gedaanteverwisseling ondergaan in de maanden voorafgaand aan COP-13, aangezien zij het veel 

besproken emissiehandelssysteem (ETS) in gebruik had genomen. Het ETS van de EU zag er 

echter wel iets anders uit dan het originele plan dat de VS ervoor had gehad. Bij het ETS van de 

EU kunnen er namelijk pas zogenaamde uitstootrechten (ook wel emissiereductiecredits 

genoemd) worden verkregen op het moment dat één van de landen niet in staat is om aan zijn 

emissietarget te voldoen, in plaats van dat bij voorbaat al te doen. Deze uitstootrechten kunnen 

ook alleen met landen worden verhandeld die hogere emissiereducties hebben bereikt dan dat 

was afgesproken.242 Dit Europese emissiehandelssysteem zou ervoor moeten zorgen dat de 

Kyoto-doelstellingen behaald konden worden, en een zelfs nog hogere emissiereductie te behalen 

dan dat was afgesproken in het Kyoto Protocol. Het ETS zorgt er namelijk voor dat landen die 
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redelijk goedkoop hun uitstoot kunnen reduceren, een extra stimulans krijgen om hier verder in 

te gaan, doordat zij de extra uitstootreducties kunnen verkopen aan landen die dit niet lukt.243 

De VS (gesteund door Japan, Rusland en Canada) reageerden direct erg afwijzend door een veto 

uit te spreken over het ingebrachte voorstel van de EU. De VS lag uiteraard al langere tijd dwars, 

niet alleen door consequent te weigeren het Kyoto Verdrag te ratificeren, maar ook door andere 

landen ervan te weerhouden dit wel te doen. Zelfs nadat het Kyoto Verdrag in 2005 in werking 

was getreden bleef de Bush regering het onderhandelingsproces over nieuwe emissietargets en 

mogelijke klimaatinstrumenten voor de post-Kyoto periode frustreren. Dit gebeurde door 

bijvoorbeeld besprekingen buiten de EU om uit te voeren die erop gericht waren om bindende 

emissieafspraken tegen te houden.244  

Ook op deze conferentie bestond de verwachting dat de VS alle mogelijke middelen zou 

aangrijpen om de besprekingen over een toekomstig Bali Action Plan te ondermijnen. De reden 

waarom het toch werd betrokken bij deze COP-13 was omdat de EU vond dat een overeenkomst 

zonder participatie door de VS, als tweede grootste vervuiler ter wereld (na China), weinig zin 

had. Ook had zij de hoop dat de nieuwe administratie die in 2009 gekozen zou worden, 

democratisch of republikeins, progressiever zou zijn dan dat de Bush administratie was 

geweest.245  

Ondanks deze hoopvolle verwachtingen leidde de aanwezigheid van de VS tot een afwaardering 

van het ontwerpstuk van de EU doordat de opname van specifieke emissietargets werd 

geschrapt. In plaats van specifieke emissiereductietargets werd er enkel een flink gedecimeerde 

voetnoot opgenomen over deze doelstelling tot de bepaling dat “deep cuts in global emissions will be 

required to achieve the ultimate objective of the Convention.‖246  

De EU probeerde in eerste instantie deze stap van de VS te verhinderen door verdere 

onderhandelingen met de VS te boycotten. Zo kondigde de Duitse milieuminister Sigmar Gabriel 

op donderdag (13 december) aan dat de gehele EU de „Major Economies Meeting on Energy 

Security and Climate Change (MEM)‟, die voorgezeten zou worden door de VS in januari 2008, 

zou boycotten wanneer de VS niet zou instemmen met bindende emissiereductietargets. "No 

result in Bali means no Major Economies Meeting. This is the clear position of the EU. I do not know what we 

                                                
243 Issues Leading to the Bali Conference. In: International Debates, 15420345, Vol.6, Issue 1 (Jan 2008) 
244 R.Eckersley, Global environment. In: M.Cox en D.Stokes, US foreign Policy (Oxford, 2008), p374-398. 
245 Peter Christoff, The Bali Roadmap: Climate Change, COP13 and beyond. In: Environmental Politics, Vol.17, No.3 (juni 
2008), p 467. 
246 Bali Action Plan, website: http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf. gepubliceerd sinds: 
1 feb 2008. 

http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf


87 

 

should talk about if there is no target.‖247 De VS had in mei 2007 namelijk voorgesteld om te beginnen 

met onafhankelijke klimaatonderhandelingen (dus buiten de normale VN besprekingen om), 

waarvan de eerste besprekingen al hadden plaatsgevonden in september datzelfde jaar. Door deze 

positie in te nemen probeerde de EU de VS overduidelijk internationaal te isoleren. In die zin is 

de EU dat ook gelukt aangezien aloude Amerikaanse bondgenoot, Australië, steeds meer druk 

uitvoerde op Amerikaanse afgevaardigden om de onderhandelingen op een bereidwilliger wijze 

uit te voeren.248 Het klimaatbondgenootschap tussen de Amerikanen en Australiërs was op dat 

moment überhaupt al niet meer zo vanzelfsprekend, aangezien de nieuw aangetreden premier van 

Australië, Kevin Rudd, de dag na zijn aantreden (en een week voor Bali) het Kyoto protocol had 

ondertekend. De EU-boycott en Australische hulp konden echter niet voorkomen dat de 

ambitieuze emissiereductiedoelstelling alsnog werd geschrapt uit het Bali Action Plan. 

De verwijdering van de oude EU-doelstelling deed grote afbreuk aan de daadkracht van het Bali 

Action Plan, dat werd beschouwd als een belangrijke en gezaghebbende leidraad voor COP-15. 

De reden waarom de EU toch instemde met de eisen van de VS (en Canada) is niet geheel 

duidelijk maar Ian Angus, op het moment van de conferentie in Bali voorzitter van de alliantie 

van kleine eilandstaatjes (AOSIS), heeft wel een verklaring voor het feit dat de EU heeft ingezet 

op een fikse emissiereductietarget. Hij schrijft in zijn artikel „After Bali‟dat ―The European Union, 

which is less dependent on coal and oil than its North American competitors, initially proposed to mention (not to 

decide on) emission targets at the low end of what scientists say is essential. They see such targets as the royal road 

to windfall profits from carbon trading and clean development schemes. The poorest people and countries are 

pressured into making development choices determined not by their own needs, but by the desire of corporations in 

the north to avoid cutting emissions.‖249 

In de theorie van Angus zou de EU dus een economisch belang hebben bij afspraken over hoge 

emissiereducties omdat zij zodoende schone technologie en energie kan verhandelen (middels 

een emissiehandelssysteem) aan landen die nog niet aan hun afgesproken emissiereductie 

voldoen. Alhoewel dit een vrij scherpe bewering is, staat er in een Raadsresolutie van 15 

November 2007, genaamd „the way ahead for the Bali Conference on Climate Change and 

beyond (COP 13 and COP/MOP 3)‟, wel duidelijk een economische afweging opgenomen. Er 

staat namelijk dat: 
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―whereas binding emission reduction targets need to be mapped out to provide necessary incentives for rapid 

investment in the further development and deployment of energy-saving, resource-efficient, renewable and low-

emission technologies, 

whereas a broad international agreement on long-term targets for emission reductions is absolutely essential to 

provide investment certainty for low GHG-emitting technologies as well as energy efficiency, and to avoid 

investments in incompatible energy infrastructure, 

Urges the EU to confirm its leading role and to strive for concrete cooperation at the forthcoming Bali Climate 

Conference and beyond, and for that meeting to agree the necessary negotiating mandate to establish a realistic 

framework for an international post-2012 climate agreement which is consistent with the objective of limiting 

climate change to below 2°C compared to pre-industrial levels; considers that the EU can assert its leading role by 

sending a number of heads of governments to Bali, which would at the same time make it clear that climate change 

is a many-sided problem which should be debated not only by environment ministers‖250 

Uit deze doelstellingen zou je af kunnen leiden dat de EU zich op mondiaal niveau middels hoge 

emissiereductietargets probeert te profileren als dé leidende economie die investeert in schone 

technologie en energie-efficiente investeringen. De EU heeft uiteraard groot belang bij 

soortgelijke verplichtingen door de andere Annex-I landen, omdat het grootschalig zal moeten 

gaan investeren in de benodigde infrastructuur voor dergelijke energie-efficiënte projecten, en 

daarbij niet haar concurrentiepositie in de wereld wil verliezen.  

Daarnaast wordt in dit Raadsbesluit opgeroepen dat de EU zijn leidende rol moet handhaven 

tijdens de onderhandelingen in Bali, waarbij zelfs mag worden afgeweken van het „traditionele 

onderhandelingsproces‟. In de vroege gebeurtenissen van de conferentie in Bali was er echter niet 

bepaald sprake van een leidende rol voor de EU maar kreeg juist de VS in deze kwestie zijn zin. 

Bovendien eiste de VS van de ontwikkelingslanden dat zij, in tegestelling tot de VS zelf, wel 

bindende verplichtingen aangingen ten aanzien van reductieverminderingen. Dit was iets 

waardoor niet alleen de ontwikkelingslanden werden geprovoceerd, maar ook veel van de Annex-

I landen (met name de EU). Zodoende zag het er lange tijd naar uit dat COP-13 gedoemd was te 

mislukken. Met een deadline die afliep op vrijdag 14 december en zwaar gefrustreerde 
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onderhandelingen, was er op de laatste plenaire sessie nog geen uitzicht op een overeenkomst en 

zaten de onderhandelingen zo goed als vast.  

Zodoende werden de onderhandelingen die nacht doorgezet, echter zonder veel resultaat want 

op zaterdagmiddag was er nog steeds sprake van een diepe crisis. India (als ontwikkelingsland) 

bleef naar manieren zoeken om een afspraak opgenomen te zien, waarin financiële steun door de 

ontwikkelde Annex-I landen werd toegezegd. Ondertussen eiste China een formeel excuus van 

Yvo de Boer, voorzitter van de conferentie, vanwege het slechte verloop van de 

onderhandelingen waarin twee verschillende vergaderingen simultaan aan elkaar liepen.251 Vanaf 

dat moment kwam er een ommezwaai in het verdere verloop van de conferentie. De Boer, 

oververmoeid en emotioneel, brak in tranen uit, excuseerde zich en verliet de vergadering. China 

liet het voorval verder rusten. De Indonesische milieuminister Rachmat Witoelar, voorzitter van 

die betreffende vergadering, excuseerde zich eveneens en verliet ook de zaal.  

Vervolgens deed eerste president van gastland Indonesië, Yudhoyono, een morele oproep aan de 

leden van de conferentie om aan volgende generaties te denken en Secretaris-Generaal van de 

VN, Ban Kee Moon, herinnerde de leden aan de wetenschappelijke ontdekkingen en implicaties 

van klimaatverandering en eiste een overeenkomst van de ruziënde delegaties.252 De EU was als 

gevolg van deze aansporingen als eerste bereid om het voorstel van India toch te accepteren, 

maar de VS wilde hier niet in meegaan. In plaats daarvan legde Paula Dobriansky, hoofd van de 

Amerikaanse delegatie, wederom de schuld bij de ontwikkelingslanden, door te beweren dat zij te 

weinig initiatieven hadden genomen om iets te ondernemen tegen het groeiende 

klimaatprobleem. Door deze beschuldiging nogmaals uit te spreken had de VS die dag zijn hand 

overspeeld. Dobriansky werd namelijk door zo ongeveer iedereen uigejoeld. Dit was de 

internationale isolatie waar de EU zo op gehoopt had. Want vanaf dat moment begonnen ook 

landen die normaliter niet bijster veel in te brengen hebben, hun gal te spuien en de VS in het 

nauw te drijven. Dit begon met Zuid-Afrika, woordvoerder van de G-77, die de VS er fijntjes op 

wees dat het juist de ontwikkelingslanden waren die tot dan toe meer toezeggingen hadden 

gedaan dan eigenlijk van hun werd verwacht, terwijl de ontwikkelde landen dat nog niet hadden 

gedaan. Vervolgens volgde er een waterval aan commentaren van de andere ontwikkelingslanden. 

De EU, Afrikaanse en Aziatische landen, bekrachtigde deze standpunten.253 

                                                
251 P. Christoff, The Bali Roadmap. In: Environmental Politics, Vol.17, No.3 (juni 2008), p 468. 
252 Fred Pearce, Roadmap to where? Analysis on the Climate Talks in Bali. In: New Scientists, Vol.196, issue 2635/2636 
(22-12-2007), p6. 
253 P. Christoff, The Bali Roadmap, p 468. 
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De oude bondgenoten (zoals de Umbrella Group) van de VS daarentegen, waren opvallend stil. 

Australië zei niks en Japan nam het woord met een onbegrijplijk, maar vooral onbeholpen 

commentaar. Een nieuwe aanval op de VS kwam vervolgens vanuit Kevin Conrad, woordvoerder 

van Papua Nieuw Guinea, die op een eerdere opmerking van de VS reflecteerde, namelijk dat 

“the US was willing to lead”. Conrad merkte op dat: “There is an old saying: if you can‘t lead then get out 

of the way. United States, if you cannot lead us, the get out of the way and let those that would, do so‖, gevolgd 

door een enorm applaus.254 De VS had zodoende weinig andere keus dan akkoord te gaan met 

het voorstel, wat het ook deed. Een belangrijke en grote beslissing die teweeg was gebracht door 

een oproep van de ontwikkelingslanden, ondersteund door de EU.  

Opvallendst aan deze COP-13 onderhandelingen in Bali is dan ook de grote rol van betekenis 

voor de ontwikkelingslanden, daarin sterk gesteund door de EU. Op de COP-besprekingen in 

Den Haag en Kyoto was deze samenwerking niet van grote betekenis geweest voor de EU, maar 

in Bali had de VS zijn hand overspeeld en keerden de machtsverhoudingen zich in het geheel om. 

Een opvallend overblijfsel van deze gebeurtenis is dan ook dat ontwikkelingsland China zich 

actiever ging samenvoegen met de EU. China hoopte zo in het machtsvacuüm te kunnen stappen 

die de VS achterliet. In het artikel van Peter Christoff wordt deze samenwerking als volgt 

omschreven: ―While the EU proposed strong targets, China provided support and led the G-77 bloc in 

recognising the need for commitment to early action – although without committing to future emissions reduction 

targets.‖255 Deze samenwerking evolueerde zich tot sterke bilaterale betrekkingen tussen de beide 

grootmachten, getuige het „China-EU Bilateral Consultation Mechanism of the China EU 

Partnership on Climate Change‟.256  

 

 

 

 

                                                
254 Rhett A. Butler, Are we on the brink of saving rainforests? Website: http://unfcccbali.org/unfccc/news-unfccc/news-
unfccc/are-we-on-the-brink-of-saving-rainforests.html  
255 P. Christoff, The Bali Roadmap, p 470. 
256 Minute of the 6th Meeting of the China-EU Bilateral Consultation Mechanism of the China EU Partnership on 
Climate Change, Website: http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/china/minutes_6_meeting.pdf (Beijing, 17 
April 2009). 

http://unfcccbali.org/unfccc/news-unfccc/news-unfccc/are-we-on-the-brink-of-saving-rainforests.html
http://unfcccbali.org/unfccc/news-unfccc/news-unfccc/are-we-on-the-brink-of-saving-rainforests.html
http://ec.europa.eu/environment/climat/pdf/china/minutes_6_meeting.pdf


91 

 

8 Conclusie 

De ontwikkeling van een Europees milieubeleid, die van het klimaatbeleid en de juridische basis 

waarover de EU beschikt om internationaal effectief te kunnen opereren hebben een prominente 

plek gekregen in deze scriptie om een beter inzicht te verschaffen in de diplomatieke 

handelswijze en toegepaste diplomatieke instrumenten van de EU in internationale 

klimaatonderhandelingen. Deze feitelijke kennis over de historische en beleidsmatige context was 

naar mijn idee noodzakelijk om de hoofdvraag op een afgewogen manier te kunnen 

beantwoorden. Deze luidde: “Welke diplomatieke middelen heeft de EU ingezet tijdens 

internationale klimaatonderhandelingen en in hoeverre heeft het in dit proces effectief 

leiderschap getoond?” 

In dit onderzoek zijn de verschillende aspecten van de diplomatieke rol van de EU in 

internationale klimaatconferenties belicht: de interne ontstaansgeschiedenis van klimaatbeleid, de 

motieven voor de EU om voorop te lopen in de ontwikkeling van dit beleid en de internationale 

diplomatieke ontwikkelingen tijdens klimaatconferenties. Hieruit is naar voren gekomen dat de 

EU een bijzonder actieve houding heeft ingenomen ten aanzien van initiatieven die de uitstoot 

van CO² emissies moeten beperken. Zo heeft de EU allereerst een vergaand intern klimaatbeleid 

ontwikkeld met behulp van EAP‟s en nieuwe Verdragen (zoals de SEA) die ervoor zorgden dat 

het milieubeleid van de lidstaten steeds verder op elkaar werd afgestemd. Ook werd er op 

Europees niveau onderzoek gedaan naar de gevolgen van milieuvervuiling, zoals binnen het EEA 

en het DG milieu. Milieubeleid was niet langer een werkterrein van de individuele lidstaten, maar 

werd steeds meer beschouwd als een taak voor de EU. Er was dus steeds meer sprake van 

soevereiniteitsafdracht bij de lidstaten ten aanzien van milieubeleid. Deze soevereiniteitsafdracht 

vond ook plaats op internationaal niveau. De EU-lidstaten werden op internationale 

klimaatconferenties vertegenwoordigd door de Troika, vergezeld door de Europese Commissie, 

die de onderhandelingen met de andere partijen uitvoerde.  

Bovendien waren veel van de Europese initatieven van een ambitieuzer niveau dan dat van de 

andere landen. Zo kondigde de Europese Raad in 1997 een emissiereductie aan van 15% voor 

2010 ten opzichte van de waarden van 1990, terwijl landen als Amerika en Japan (binnen de 

JUSCANZ-alliantie) enkel een stabilisatie van hun emissies ten opzichte van hun waarden in 1990 

voorstonden of vermindering van CO² emissies middels maatregelen op vrijwillige basis wilden 

bewerkstelligen. Daarnaast probeerden deze landen, wanneer ze zich wel hadden toegelegd op 

vaste emissiereducties, deze reductietargets te bereiken door een groot aantal emissiecredits in het 
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buitenland te kopen of door ze zoveel mogelijk met sinks te compenseren. De EU heeft zich in 

internationale onderhandelingen altijd daadkrachtig proberen te verzetten tegen dit soort 

halfslachtige maatregelen. Vervolgens kondigde de EU in januari 2008 een nieuwe ambitiueze 

klimaatdoelstelling aan waarbij het in 2020 haar emissiewaarden met 20% wil hebben verminderd 

ten opzichte van de emmisiewaarden van 1990. Wanneer andere Annex-I landen zich achter deze 

scharen zal de EU zelfs zijn effort verhogen naar een vermindering van 30% in CO² uitstoot. 

Echter, de redenen waarom de EU zich inzette voor hoge emissiereducties en het zich (in eerste 

instantie) fel tegen een emissiehandelssysteem heeft gekant hebben niet enkel een morele 

overtuiging als achtergrond. Er was uiteraard (met name in de jaren ‟80) een attitude verandering 

waarneembaar in de publieke opinie over milieukwesties, mede in reactie op een aantal ernstige 

milieurampen, maar de gestelde milieudoelen waren veelal ook een compensatie van de continue 

uitbreiding van economische activiteiten binnen de Europese Unie. Deze doelen werden zelfs 

nodig geacht om de economische activiteiten binnen de EU voort te kunnen zetten. Daarnaast 

heerste er onder veel lidstaten nog steeds een grote angst voor een verstoring van de 

concurrentiepositie binnen de gemeenschappelijke markt door verschillen in milieubeleid. We 

hebben tevens kunnen concluderen dat de ambities (en leiderschapsfunctie) van de EU tijdens 

internationale klimaatonderhandelingen ook samenhangt met de mate waarin milieuministers, die 

de onderhandelingen binnen de Troika leiden, als „groen‟ kunnen worden omschreven en in 

hoeverre zij een pro- of juist anti-Amerikaanse koers varen. Daarnaast probeerde de EU op 

internationaal niveau zoveel mogelijk een vorm van klimaatbeleid door te voeren waar het zelf  al 

veel ervaring mee had en weinig inspanning  

Oprecht of niet, de EU heeft op internationaal niveau consistent de meest vooruitstrevende 

maatregelen aangekondigd om klimaatverandering tegen te gaan. Zodoende heeft het ook 

stelselmatig in een positie verkeerd waarin het andere landen moest overreden hetzelfde te doen. 

De manier waarop de EU dit heeft pogen te bereiken is echter niet altijd de meest succesvolle 

geweest. Ondanks dat het grote vervuilende landen als Japan en Rusland zover heeft gekregen het 

Kyoto Protocol te ratificeren, loopt het tijdens internationale klimaatonderhandelingen tegen 

problemen aan wanneer onderhandelingen complexer worden en er snel en daadkrachtig 

alternatieve voorstellen moeten worden ingebracht. De lidstaten opereren tijdens 

onderhandelingen op basis van consensus en op het moment dat er wijzigingen plaatsvinden in 

de onderhandelingen (en dus ook een wijziging in het standpunt van de EU) kan een troikalid 

niet zomaar een nieuw EU-standpunt verkondigen maar moet er eerst opnieuw intern overleg 

plaatsvinden tussen de lidstaten. Echter, interne coördinatie (op basis van concensus) is een 
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tijdrovend proces, wat ook nog eens bovenop het al erg drukke tijdschema van een 

klimaatconferentie drukt. De EU erkent dit probleem echter steeds meer, getuige het 

Raadsbesluit voorafgaand aan de conferentie in Bali waardoor de EU meer vrijheid verkreeg om 

tijdens de onderhandelingen te mogen afwijken van de „traditionele overlegstructuur‟.  

Ondanks dat de lidstaten de voordelen inzien van een collectief optreden en de internationale 

klimaatonderhandelingen worden uitgevoerd door de EU (middels de Troika), schuwen zij het 

niet om elkaar aan te wijzen als schuldige wanneer de klimaatconferentie op een mislukking is 

uitgelopen. Dit soort gebeurtenissen doen vooral afbreuk aan de leiderschapspotentie van de EU. 

„Als de EU intern de neuzen niet eens dezelfde kant op kan krijgen, laat staan internationaal‟. In 

dit onderzoek is naar voren gekomen dat een veel gebruikt diplomatiek middel van de EU het 

zogenaamde „directional leadership‟ is, maar daarvoor moet de EU ook daadwerkelijk (in- en 

extern) leiderschap gaan tonen. De EU doet dat nu met name door internationaal hoge 

emissiereductietargets in te brengen maar zal uiteindelijk ook interne eensgezindheid moeten 

uitstralen naar de buitenwereld. Andere diplomatieke instrumenten die werden ingezet door de 

EU zijn uitbuiting van haar economische capaciteit, bijvoorbeeld door WTO lidmaatschap aan te 

bieden aan de Russen in ruil voor ratificatie en verdere „side-event‟ besprekingen met de VS te 

boycotten. Weer later, tijdens de conferentie in Bali, heeft het ingezet op een sterke alliantie met 

de ontwikkelingslanden. Een goed voorbeeld daarvan is de vergrootte samenwerking met de 

Chinezen op het gebied van klimaatverandering. De ene keer is de EU hierin succesvoller (zoals 

met Rusland en China) dan de andere keer.  

De juiste inzet van diplomatieke instrumenten en sterk leiderschap door de EU zullen echter niet 

altijd voldoende zijn wanneer substantieële culturele verschillen in de omgang met economische 

en sociale problemen een klimaatconferentie gaan bepalen. Bovendien, zo bleek wel uit dit 

onderzoek, zijn er ook regelmatig externe krachten en omstandigheden van toepassing op een 

conferentie waarover geen enkele partij veel invloed heeft. Zelfs het optreden van een voorzitter 

of interne ontwikkelingen binnen een land (zoals een invloedrijke lobbygroep) kunnen de 

uitkomst van een conferentie grotendeels bepalen. Desondanks zal de EU zijn uiterste best 

moeten blijven doen om de interne overlegstructuur zo effectief mogelijk te laten verlopen en 

dienen lidstaten hun interne onenigheden zoveel mogelijk opzij te schuiven.  
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