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Over deze kaart
Deze kaart beschrijft de werking van het internationale energiebeleid. Op de bijbehorende kaart staat het internationale klimaatbeleid weergegeven.  

Met internationaal beleid bedoelen we hier overheidsbeleid dat tussen staten tot stand komt. Europees beleid staat op een aparte kaart weergegeven. 
Naast de formele verdragen zijn er ook vele internationale samenwerkingsverbanden die gericht zijn op klimaat en die een grote rol spelen in het 

internationale overleg over klimaatbeleid, bijvoorbeeld tussen bedrijven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. Die staan hier niet weergegeven. 
Bij besluitvorming staat hoe dat internationale beleid gemaakt wordt. Bij beleid staan de belangrijkste doelen en mechanismen van de belangrijkste 

internationale verdragen. Bij doorwerking staat hoe dit doorwerkt in Nederland. Deze kaart is onderdeel van de uitgaven Zó werkt energie in Nederland.
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Internationaal energiebeleid komt tot stand bij consensus

Staten sluiten verdragen waarbij elk land zelf beslist of ze zich aansluiten bij het verdrag, besluitvorming is bij consensus.

Het Internationaal Energie Atoomenergie Agentschap (IAEA) regelt de internationale samenwerking voor nucleaire energie

Het IAEA is gebaseerd op een eigen verdrag en rapporteert aan de Verenigde Naties.
Het IAEA monitort het wereldwijde gebruik van nucleaire energie en richt zich op de vreedzame toepassing ervan.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) regelt afspraken tussen landen over energiezekerheid

Het IEA is ontstaan in reactie op de oliecrisis waardoor de internationale toevoer van olie naar landen onzeker werd.
Landen spreken via dit verdrag af reservevoorraden aan te houden van brandstoffen.
Het IEA organiseert hiernaast samenwerking op energiegebied rond kennis, data en de energietransitie.

Het Energiehandvestverdrag regelt internationale verplichtingen voor handel en investeringen in energie

Het verdrag stelt regels voor partijen die internationaal handelen in energie om een gelijk speelveld te creëren.
Het verdrag bevat bepalingen voor het beslechten van geschillen via arbitrage, tussen staten onderling en tussen 
investeerders en staten.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Luchtvaartorganisatie (ICAO) stellen regels

De IMO en ICAO ontwikkelen regels voor milieu- en klimaateffecten van energiegebruik door zee- en luchtvaart.

Nederland en bedrijven in Nederland zijn gebonden aan de verdragen waarbij Nederland partij is

De Nederlandse overheid heeft afspraken van het IAEA en IEA vertaald in nationale wetgeving.
De Nederlandse overheid dwingt regels van IMO en ICAO voor zee- en luchtvaart af binnen Nederland.
Investeerders en andere staten kunnen Nederland houden aan bindende afspraken uit het Energiehandvestverdrag.
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