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Ändringsförslag 7
Martin Callanan

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Genom beslut 1/CMP.825 ändras 
reglerna för fastställande av rätten att delta 
i de flexibla mekanismerna enligt 
Kyotoprotokollet. I beslutet fastställs också 
begränsningar för enheter som överflyttats 
från den första till den andra 
åtagandeperioden, bland annat kravet att 
varje part ska upprätta en reserv av 
överskott från föregående period (PPSR). 
Dessutom fastställs i det beslutet att en 
avgift (del av förtjänsten, ”share of 
proceeds”) på 2 % ska tas ut för den första 
internationella överföringen av tilldelade 
utsläppsenheter (AAU) och utfärdandet av 
utsläppsminskningsenheter (ERU) för 
projekt som bygger på gemensamt 
genomförande, omedelbart efter att AAU 
eller sänkkrediter (RMU) som tidigare 
innehades av parterna omvandlats till ERU. 
Ytterligare regler för genomförandet av 
Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 
håller för närvarande på att förhandlas 
fram.

(5) Genom beslut 1/CMP.825 ändras 
reglerna för fastställande av rätten att delta 
i de flexibla mekanismerna enligt 
Kyotoprotokollet. I beslutet fastställs också 
begränsningar för enheter som överflyttats 
från den första till den andra 
åtagandeperioden, bland annat kravet att 
varje part ska upprätta en reserv av 
överskott från föregående period (PPSR). 
Dessutom fastställs i det beslutet att en 
avgift (del av förtjänsten, ”share of 
proceeds”) på 2 % ska tas ut för den första 
internationella överföringen av tilldelade 
utsläppsenheter (AAU) och utfärdandet av 
utsläppsminskningsenheter (ERU) för 
projekt som bygger på gemensamt 
genomförande, omedelbart efter att AAU 
eller sänkkrediter (RMU) som tidigare 
innehades av parterna omvandlats till ERU. 
Ytterligare regler för genomförandet av 
Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod 
håller för närvarande på att förhandlas fram 
inom ramen för Förenta nationernas 
ramkonvention om klimatförändringar, 
och kan när de har bekräftats komma att 
behöva genomföras med hjälp av 
delegerad lagstiftning.

__________________ __________________
25 Beslut 1/CMP.8, som antogs av 
partskonferensen i dess funktion som 
Kyotoprotokollets partsmöte, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

25 Beslut 1/CMP.8, som antogs av 
partskonferensen i dess funktion som 
Kyotoprotokollets partsmöte, 
FCCC/KP/CMP/2012/13/Add.1.

Or. en

Motivering

I syfte att klargöra att inte alla regler är slutförda ännu, vilket kan komma att påverka 
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användningen av delegerad lagstiftning. Inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention 
om klimatförändringar förhandlar man fortfarande om tekniska detaljer kring reglerna för 
den andra åtagandeperioden. Vi kan inte vänta på att dessa detaljer slutförs innan vi antar 
denna lagstiftning eftersom man inte kommer att enas om dem före klimatkonferensen i Lima 
2014, vilket innebär att unionen och medlemsstaterna inte skulle få tillräckligt med tid att 
uppfylla sina åtaganden vad gäller olika förfaranden enligt protokollet för det första kvartalet 
2015.

Ändringsförslag 8
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Tillämpliga internationella regler för 
redovisning av utsläpp och framsteg mot 
uppnåendet av åtagandena bör antas vid 
nästa klimatkonferens i Lima i 
december 2014. Kommissionen bör arbeta 
tillsammans med medlemsstaterna och 
tredjeländer för att säkerställa ett formellt 
antagande av Kyotoprotokollets 
redovisningsregler vid klimatkonferensen 
i Lima. Resultatet av dessa regler bör 
återspeglas i genomförandet av det 
unionsregister och de delegerade akter 
som avses i denna förordning.

Or. en

Motivering

Ändrar/ersätter föredragandens ändringsförslag 5 (skäl 5b).

Ändringsförslag 9
Bas Eickhout, Kriton Arsenis

Förslag till förordning
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Till följd av de avsevärda 
minskningarna i utsläpp av växthusgaser 
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i unionen, som är ett resultat av 
klimatpolitik och ekonomiska 
omständigheter, kommer det att finnas ett 
avsevärt överskott av AAU, CER 
(certifierade utsläppsminskningar) och 
ERU på unionens och medlemsstaternas 
konton under den andra 
åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet. 
I enlighet med beslut 1/CMP.8, där det 
fastställs att parterna senast 2014 måste 
se över sina minskningsåtaganden för den 
andra åtagandeperioden, bör unionen och 
medlemsstaterna dra tillbaka ett antal 
enheter för att anpassa dem till beräknade 
faktiska utsläpp, som ett minimum med en 
kostnadseffektiv nationell utsläppsplan 
för att nå unionens klimatmål för 2050.

Or. en

Ändringsförslag 10
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att samstämmiga regler ska kunna 
fastställas för att garantera det tekniska 
genomförandet av Kyotoprotokollet i 
Europeiska unionen efter 2012, möjliggöra 
ett effektivt gemensamt fullgörande av 
unionens, dess medlemsstaters och Islands 
åtaganden och säkerställa en anpassning till 
EU:s utsläppshandelssystem och 
ansvarsfördelningsbeslutet, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att de är förenliga med 
internationellt överenskomna 
redovisningskrav, villkoren för gemensamt 
fullgörande i beslut [...] och annan 

(6) För att samstämmiga regler ska kunna 
fastställas för att garantera det tekniska 
genomförandet av Kyotoprotokollet i 
Europeiska unionen efter 2012, möjliggöra 
ett effektivt och ändamålsenligt
gemensamt fullgörande av unionens, dess 
medlemsstaters och Islands åtaganden och 
säkerställa en anpassning till 
EU:s utsläppshandelssystem och 
ansvarsfördelningsbeslutet, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att de är förenliga med 
internationellt överenskomna 
redovisningskrav, villkoren för gemensamt 
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tillämplig unionslagstiftning. fullgörande i beslut [...] och annan 
tillämplig unionslagstiftning.

Or. en

Ändringsförslag 11
Martin Callanan

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) För att samstämmiga regler ska kunna 
fastställas för att garantera det tekniska 
genomförandet av Kyotoprotokollet i 
Europeiska unionen efter 2012, möjliggöra 
ett effektivt gemensamt fullgörande av 
unionens, dess medlemsstaters och Islands 
åtaganden och säkerställa en anpassning 
till EU:s utsläppshandelssystem och 
ansvarsfördelningsbeslutet, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att de är förenliga med 
internationellt överenskomna 
redovisningskrav, villkoren för gemensamt 
fullgörande i beslut [...] och annan 
tillämplig unionslagstiftning.

(6) För att garantera det tekniska 
genomförandet av den andra 
åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet 
i Europeiska unionen efter 2012, 
möjliggöra ett effektivt gemensamt 
fullgörande av unionens, dess 
medlemsstaters och Islands åtaganden och 
säkerställa dess samstämmighet med
EU:s utsläppshandelssystem och 
ansvarsfördelningsbeslutet, bör 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 290 
i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt. Kommissionen bör se till att 
lämpliga samråd genomförs med 
medlemsstaterna under dess förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå. När 
kommissionen förbereder och utarbetar 
delegerade akter bör den se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt. När kommissionen 
förbereder och utarbetar delegerade akter 
bör den se till att de är förenliga med 
internationellt överenskomna 
redovisningskrav, villkoren för gemensamt 
fullgörande i beslut [...] och annan 
tillämplig unionslagstiftning.

Or. en
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Motivering

Här betonas vikten av att kommissionen samråder med experter i förekommande fall under 
sitt arbete med att genomföra den nya lagstiftningen, och detta tillägg förtydligar texten i den 
gemensamma överenskommelsen.

Ändringsförslag 12
Elena Băsescu

Förslag till förordning
Artikel 1 – led 1 – led 2 – stycke 3
Förordning (EU) nr 525/2013 
Artikel 10 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska också ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 25 för att, med hjälp av unionens 
och medlemsstaternas register, säkerställa 
det tekniska genomförandet av 
Kyotoprotokollet, möjliggöra ett effektivt 
gemensamt fullgörande av unionens, 
medlemsstaternas och Islands åtaganden 
och säkerställa en anpassning till direktiv 
2003/87/EG och beslut 406/2009/EG, 
bland annat

5. Kommissionen ska också ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 25 för att, med hjälp av unionens 
och medlemsstaternas register, säkerställa 
det tekniska genomförandet av 
Kyotoprotokollet, möjliggöra ett effektivt 
och ändamålsenligt gemensamt 
fullgörande av unionens, medlemsstaternas 
och Islands åtaganden och säkerställa en 
anpassning till direktiv 2003/87/EG och 
beslut 406/2009/EG, bland annat

Or. en


