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Amendement 7
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Besluit 1/CMP.825 wijzigt de regels 
voor het vaststellen van de toelaatbaarheid 
om aan flexibele mechanismen uit hoofde 
van het Protocol van Kyoto deel te nemen.
Het stelt tevens limieten vast voor 
eenheden die uit de eerste naar de tweede 
verbintenisperiode worden overgeheveld, 
en houdt onder meer de verplichting in 
voor elke partij om een reserve van 
overschotten uit de vorige periode (PPSR) 
in te stellen. Voorts bepaalt dat besluit een 
heffing van 2 % op het aandeel in de 
inkomsten bij de eerste internationale 
overdracht van toegewezen hoeveelheden
(AAU's) en de verlening van 
emissiereductie-eenheden (ERU's) voor 
gemeenschappelijke-uitvoeringsprojecten 
onmiddellijk na de omzetting in ERU's van 
AAU's of RMU's die aan de partijen 
toebehoorden. Over nadere regels voor de 
uitvoering van de tweede 
verbintenisperiode van het Protocol van 
Kyoto wordt momenteel onderhandeld.

(5) Besluit 1/CMP.825 wijzigt de regels 
voor het vaststellen van de toelaatbaarheid 
om aan flexibele mechanismen uit hoofde 
van het Protocol van Kyoto deel te nemen.
Het stelt tevens limieten vast voor 
eenheden die uit de eerste naar de tweede 
verbintenisperiode worden overgeheveld, 
en houdt onder meer de verplichting in 
voor elke partij om een reserve van 
overschotten uit de vorige periode (PPSR) 
in te stellen. Voorts bepaalt dat besluit een 
heffing van 2 % op het aandeel in de 
inkomsten bij de eerste internationale 
overdracht van toegewezen hoeveelheden
(AAU's) en de verlening van 
emissiereductie-eenheden (ERU's) voor 
gemeenschappelijke-uitvoeringsprojecten 
onmiddellijk na de omzetting in ERU's van 
AAU's of RMU's die aan de partijen 
toebehoorden. Over nadere regels voor de 
uitvoering van de tweede 
verbintenisperiode van het Protocol van 
Kyoto wordt momenteel onderhandeld in 
het kader van het UNFCCC en deze regels 
moeten, eenmaal bekrachtigd, wellicht ten 
uitvoer worden gelegd door middel van 
gedelegeerde wetgeving.

__________________ __________________
25 Besluit 1/CMP.8, aangenomen door de 
Conferentie van de Partijen waarin de 
Partijen bij dit Protocol bijeenkomen 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Besluit 1/CMP.8, aangenomen door de 
Conferentie van de Partijen waarin de 
Partijen bij dit Protocol bijeenkomen 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en



PE529.767v01-00 4/8 AM\1019649NL.doc

NL

Motivering

Dit amendement beoogt duidelijk te maken dat nog niet alle regels zijn afgerond, hetgeen 
gevolgen kan hebben voor het gebruik van gedelegeerde wetgeving. De Conferentie van de 
Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) 
onderhandelt nog over gedetailleerde technische regels met betrekking tot de tweede 
verbintenisperiode. We kunnen niet wachten met de behandeling van deze wetgeving tot de 
desbetreffende regels zijn afgerond, aangezien hierover geen overeenstemming kan worden 
bereikt vóór de COP in Lima in 2014, hetgeen niet genoeg tijd zou laten aan de Unie en de 
lidstaten om hun verplichtingen met betrekking tot diverse processen uit hoofde van het 
protocol na te komen in het eerste kwartaal van 2015.

Amendement 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De desbetreffende internationale 
regels inzake het boekhoudsysteem voor 
emissies en voortgang bij de 
verwezenlijking van verplichtingen 
moeten worden aangenomen op de 
volgende klimaatconferentie in Lima in 
december 2014. De Commissie moet er, 
samen met de lidstaten en derde landen, 
naar streven de formele aanneming van 
de boekhoudkundige regels van het 
Protocol van Kyoto op de 
klimaatconferentie van Lima te 
waarborgen. Het resultaat van die regels 
moet tot uiting komen in de 
tenuitvoerlegging van het register van de 
Unie en in de in deze verordening 
beoogde gedelegeerde handelingen.

Or. en

Motivering

Wijziging / vervanging van amendement 5 (overweging 5 ter) door de rapporteur.
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Amendement 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) Wegens een aanzienlijke daling 
van broeikasgasemissies in de Unie, die 
het gevolg is van zowel 
klimaatmaatregelen als economische 
omstandigheden, zullen de Unie en de 
lidstaten een substantieel overschot aan 
AAU´s, CER´s (gecertificeerde 
emissiereducties) en ERU´s op hun balans 
hebben voor de tweede verbintenisperiode 
van het Protocol van Kyoto. Krachtens 
Besluit 1/CMP.8, dat van partijen vereist 
dat zij, vóór 2014, hun 
reductieverplichtingen voor de tweede 
verbintenisperiode herzien, moeten de 
Unie en de lidstaten een aantal eenheden 
annuleren om te beantwoorden aan de 
geplande werkelijke emissies, en ten 
minste een kosteneffectief nationaal 
emissietraject opstellen voor de 
verwezenlijking van de klimaatdoelstelling 
van de Unie voor 2050.

Or. en

Amendement 10
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met het oog op de vaststelling van 
coherente regels voor de technische 
uitvoering van het Protocol van Kyoto in 
de Unie na 2012, voor de doeltreffende 
werking van de gezamenlijke nakoming 
van de verplichtingen van de Europese 

(6) Met het oog op de vaststelling van 
coherente regels voor de technische 
uitvoering van het Protocol van Kyoto in 
de Unie na 2012, voor de doeltreffende en 
efficiënte werking van de gezamenlijke 
nakoming van de verplichtingen van de 
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Unie, haar lidstaten en IJsland en voor de 
afstemming ervan op de werking van de 
EU-ETS en de beschikking inzake de 
verdeling van de inspanning dient de 
bevoegdheid om conform artikel 
290 VWEU gedelegeerde handelingen vast 
te stellen aan de Commissie te worden 
gedelegeerd. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen dat zij in 
overeenstemming zijn met de 
internationaal overeengekomen 
boekhoudingsvoorschriften, de 
voorwaarden van de gezamenlijke 
nakoming zoals bepaald in Besluit [...] en 
de toepasselijke wetgeving van de Unie,

Europese Unie, haar lidstaten en IJsland en 
voor de afstemming ervan op de werking 
van de EU-ETS en de beschikking inzake 
de verdeling van de inspanning dient de 
bevoegdheid om conform artikel 
290 VWEU gedelegeerde handelingen vast 
te stellen aan de Commissie te worden 
gedelegeerd. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen dat zij in 
overeenstemming zijn met de 
internationaal overeengekomen 
boekhoudingsvoorschriften, de 
voorwaarden van de gezamenlijke 
nakoming zoals bepaald in Besluit [...] en 
de toepasselijke wetgeving van de Unie,

Or. en

Amendement 11
Martin Callanan

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Met het oog op de vaststelling van 
coherente regels voor de technische 
uitvoering van het Protocol van Kyoto in 
de Unie na 2012, voor de doeltreffende 
werking van de gezamenlijke nakoming 
van de verplichtingen van de Europese 
Unie, haar lidstaten en IJsland en voor de
afstemming ervan op de werking van de 
EU-ETS en de beschikking inzake de 
verdeling van de inspanning dient de 
bevoegdheid om conform artikel 
290 VWEU gedelegeerde handelingen vast 
te stellen aan de Commissie te worden 
gedelegeerd. De Commissie moet bij de 
voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen dat zij in 
overeenstemming zijn met de 
internationaal overeengekomen 
boekhoudingsvoorschriften, de 

(6) Met het oog op de technische 
uitvoering van de tweede 
verbintenisperiode van het Protocol van 
Kyoto in de Unie na 2012, voor de 
doeltreffende werking van de gezamenlijke 
nakoming van de verplichtingen van de 
Europese Unie, haar lidstaten en IJsland en 
voor de consistentie ervan met de werking 
van de EU-ETS en de beschikking inzake 
de verdeling van de inspanning dient de 
bevoegdheid om conform artikel 
290 VWEU gedelegeerde handelingen vast 
te stellen aan de Commissie te worden 
gedelegeerd. Tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden dient de Commissie 
ervoor te zorgen dat de lidstaten op 
passende wijze worden geraadpleegd, 
onder meer op deskundigenniveau. Bij het 
voorbereiden en het opstellen van 
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voorwaarden van de gezamenlijke 
nakoming zoals bepaald in Besluit [...] en 
de toepasselijke wetgeving van de Unie,

gedelegeerde handelingen dient de 
Commissie erop toe te zien dat de 
desbetreffende documenten gelijktijdig, 
tijdig en op passende wijze bij het 
Europees Parlement en bij de Raad 
worden ingediend. De Commissie moet bij 
de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen zorgen dat zij in 
overeenstemming zijn met de 
internationaal overeengekomen 
boekhoudingsvoorschriften, de 
voorwaarden van de gezamenlijke 
nakoming zoals bepaald in Besluit [...] en 
de toepasselijke wetgeving van de Unie,

Or. en

Motivering

Hiermee wordt benadrukt dat het van groot belang is dat de Commissie, indien van 
toepassing, deskundigen raadpleegt bij haar werkzaamheden met betrekking tot de uitvoering 
van de nieuwe wetgeving. Daarnaast biedt dit amendement meer duidelijkheid inzake de 
gemeenschappelijk overeengekomen tekst.

Amendement 12
Elena Băsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 - punt 2 - letter b
Verordening (EU) nr. 525/2013 
Artikel 10 – lid 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is tevens bevoegd 
overeenkomstig artikel 25 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde via de 
registers van de Unie en de lidstaten de 
technische uitvoering van het Protocol van 
Kyoto, de doeltreffende werking van de 
gezamenlijke nakoming van de 
verplichtingen van de Europese Unie, haar 
lidstaten en IJsland en de afstemming 
ervan op de werking van Richtlijn 
2003/87/EC en Beschikking 406/2009/EG 

De Commissie is tevens bevoegd 
overeenkomstig artikel 25 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde via de 
registers van de Unie en de lidstaten de 
technische uitvoering van het Protocol van 
Kyoto, de doeltreffende en efficiënte
werking van de gezamenlijke nakoming 
van de verplichtingen van de Europese 
Unie, haar lidstaten en IJsland en de 
afstemming ervan op de werking van 
Richtlijn 2003/87/EC en Beschikking 
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te waarborgen, met inbegrip van: 406/2009/EG te waarborgen, met inbegrip 
van:

Or. en


