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Ændringsforslag 7
Martin Callanan

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Med beslutning 1/CMP.825 ændres 
reglerne for fastsættelse af betingelserne 
for deltagelse i Kyotoprotokollens fleksible 
mekanismer. Endvidere fastlægges lofter 
for enheder, der er fremført fra den første 
til den anden forpligtelsesperiode, og det 
kræves, at hver part skal oprette en reserve 
for den foregående periodes overskud 
(PPSR). Endvidere fastsættes det i 
beslutningen, at der lægges en afgift på 
2 % på indtægterne fra de første 
internationale overførsler af tildelte 
enheder (AAU'er) og udstedelsen af 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) til 
fælles gennemførelse af projekter 
umiddelbart efter konvertering til ERU'er 
af AAU'er eller optagsenheder (RMU'er), 
som parter tidligere var i besiddelse af. 
Yderligere regler for gennemførelsen af 
Kyotoprotokollens anden 
forpligtelsesperiode er i øjeblikket under 
forhandling.

(5) Med beslutning 1/CMP.825 ændres 
reglerne for fastsættelse af betingelserne 
for deltagelse i Kyotoprotokollens fleksible 
mekanismer. Endvidere fastlægges lofter 
for enheder, der er fremført fra den første 
til den anden forpligtelsesperiode, og det 
kræves, at hver part skal oprette en reserve 
for den foregående periodes overskud 
(PPSR). Endvidere fastsættes det i 
beslutningen, at der lægges en afgift på 
2 % på indtægterne fra de første 
internationale overførsler af tildelte 
enheder (AAU'er) og udstedelsen af 
emissionsreduktionsenheder (ERU'er) til 
fælles gennemførelse af projekter 
umiddelbart efter konvertering til ERU'er 
af AAU'er eller optagsenheder (RMU'er), 
som parter tidligere var i besiddelse af. 
Yderligere regler for gennemførelsen af 
Kyotoprotokollens anden 
forpligtelsesperiode er i øjeblikket under 
forhandling under UNFCCC, der, når den 
først er bekræftet, muligvis skal 
gennemføres ved hjælp af delegerede 
retsakter.

__________________ __________________
25 Beslutning 1/CMP.8, som blev vedtaget 
af parternes konference, der tjener som 
møde for parterne i Kyotoprotokollen, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Beslutning 1/CMP.8, som blev vedtaget 
af parternes konference, der tjener som 
møde for parterne i Kyotoprotokollen, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Begrundelse

At gøre det klart, at alle reglerne endnu ikke foreligger endeligt, hvilket kan have 
konsekvenser for anvendelsen af delegeret lovgivning. UNFCCC er stadig i gang med at 
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forhandle detaljerede, tekniske regler for den anden forpligtelsesperiode. Vi kan ikke vente 
på, at færdiggørelsen af disse regler finder sted inden vedtagelsen af denne lovgivning, da de 
ikke kan aftales før UNFCCC-COP 2014 i Lima, hvilket ikke vil give Unionen og 
medlemsstaterne tid nok til at opfylde de forpligtelser, som de har indgået i forbindelse med 
forskellige processer i henhold til Protokollen for første kvartal af 2015.

Ændringsforslag 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) De relevante internationale 
bestemmelser for beregning af emissioner 
og fremskridt med hensyn til opfyldelse af 
forpligtelserne bør vedtages på den næste 
klimakonference i Lima i december 2014. 
Kommissionen bør arbejde sammen med 
medlemsstaterne og tredjelande for at 
sikre den formelle vedtagelse af 
Kyotoprotokollens bogføringsregler på 
klimakonferencen i Lima. Udfaldet heraf 
bør afspejles i gennemførelsen af EU-
registret og i de delegerede retsakter, der 
er omtalt i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Ændrer / erstatter AM 5 (betragtning 5b) ved ordføreren.

Ændringsforslag 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Forslag til forordning
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Efter betydelige reduktioner af 
drivhusgasemissionerne i Unionen som 



AM\1019649DA.doc 5/7 PE529.767v01-00

DA

følge af klimapolitikker og den 
økonomiske situation vil der være et 
væsentligt overskud af AAU'er, CER'er 
(godkendte emissionsreduktioner) og 
ERU'er på Unionens og medlemsstaternes 
kontoer for Kyotoprotokollens anden 
forpligtelsesperiode. I henhold til 
beslutning 1/CMP.8 ifølge hvilke parterne 
i 2014 skal revidere deres 
reduktionsforpligtelser for den anden 
forpligtelsesperiode, bør Unionen og dens 
medlemsstater annullere et antal af 
emissionsenheder for at sikre tilpasning 
til de reelle emissioner og som minimum 
til et omkostningseffektivt nationalt 
udviklingsforløb for emissioner mod 
opfyldelse af Unionens langsigtede 
klimamål.

Or. en

Ændringsforslag 10
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå et sæt sammenhængende 
regler til at sikre den tekniske 
gennemførelse af Kyotoprotokollen i 
Unionen efter 2012, muliggøre en effektivt 
fungerende fælles opfyldelse af Unionens, 
dens medlemsstaters og Islands 
forpligtelser og sikre tilpasning til driften 
af EU ETS og beslutningen om 
indsatsfordeling, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Kommissionen bør 
i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der er overensstemmelse med 
internationalt aftalte regnskabsmæssige 

(6) For at opnå et sæt sammenhængende 
regler til at sikre den tekniske 
gennemførelse af Kyotoprotokollen i 
Unionen efter 2012, muliggøre en effektivt 
og gnidningsløst fungerende fælles 
opfyldelse af Unionens, dens 
medlemsstaters og Islands forpligtelser og 
sikre tilpasning til driften af EU ETS og 
beslutningen om indsatsfordeling, bør 
beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres 
til Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Kommissionen bør 
i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der er overensstemmelse med 
internationalt aftalte regnskabsmæssige 
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krav, de betingelser for den fælles 
opfyldelse, der er fastsat i afgørelse [...] og 
relevant EU-lovgivning —

krav, de betingelser for den fælles 
opfyldelse, der er fastsat i afgørelse [...] og 
relevant EU-lovgivning —

Or. en

Ændringsforslag 11
Martin Callanan

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) For at opnå et sæt sammenhængende 
regler til at sikre den tekniske 
gennemførelse af Kyotoprotokollen i 
Unionen efter 2012, muliggøre en effektivt 
fungerende fælles opfyldelse af Unionens, 
dens medlemsstaters og Islands 
forpligtelser og sikre tilpasning til driften 
af EU ETS og beslutningen om 
indsatsfordeling, bør beføjelsen til at 
vedtage retsakter delegeres til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 290 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. Kommissionen bør 
i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der er overensstemmelse med 
internationalt aftalte regnskabsmæssige 
krav, de betingelser for den fælles 
opfyldelse, der er fastsat i afgørelse [...] og 
relevant EU-lovgivning —

(6) For at sikre den tekniske gennemførelse 
for den anden forpligtelsesperiode af 
Kyotoprotokollens i Unionen efter 2012, 
muliggøre en effektivt fungerende fælles 
opfyldelse af Unionens, dens 
medlemsstaters og Islands forpligtelser og 
sikre overensstemmelse med driften af EU 
ETS og beslutningen om indsatsfordeling, 
bør beføjelsen til at vedtage retsakter 
delegeres til Kommissionen i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Kommissionen bør sikre, 
at der gennemføres relevante høringer i 
medlemsstaterne under det forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse 
af relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet. Kommissionen bør 
i forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for, at der er overensstemmelse med 
internationalt aftalte regnskabsmæssige 
krav, de betingelser for den fælles 
opfyldelse, der er fastsat i afgørelse [...] og 
relevant EU-lovgivning —

Or. en
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Begrundelse

Dette viser tydeligt, at Kommissionen bør rådføre sig med eksperter, når det er relevant, for 
at gennemføre den nye lovgivning, og denne tilføjelse giver større klarhed i teksten til den 
fælles forståelse.

Ændringsforslag 12
Elena Băsescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra b
Forordning (EU) nr. 525/2013
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen bemyndiges også til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
25 med henblik på gennem Unionens og 
medlemsstaternes registre at sikre den 
tekniske gennemførelse af 
Kyotoprotokollen, muliggøre en effektivt
fungerende fælles opfyldelse af Unionens, 
medlemsstaternes og Islands forpligtelser 
og sikre tilpasning til anvendelsen af 
direktiv 2003/87/EF og beslutning nr. 
406/2009/EF, herunder:

5. Kommissionen bemyndiges også til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
25 med henblik på gennem Unionens og 
medlemsstaternes registre at sikre den 
tekniske gennemførelse af 
Kyotoprotokollen, muliggøre en effektivt 
og gnidningsløs fungerende fælles 
opfyldelse af Unionens, medlemsstaternes 
og Islands forpligtelser og sikre tilpasning 
til anvendelsen af direktiv 2003/87/EF og 
beslutning nr. 406/2009/EF, herunder:

Or. en


