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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de wijziging van Doha 
van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane 
verplichtingen
(COM(2013)0768 – C7-0000/0000 – 2013/0376(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2013)0768),

– gezien de wijziging van het protocol van Kyoto die is goedgekeurd tijdens de achtste 
zitting van de Conferentie van de Partijen waarin de Partijen bij het Protocol van Kyoto 
bijeenkomen, in december 2012 in Doha (Qatar) (wijziging van Doha van het protocol 
van Kyoto), (…),

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name 
artikel 192, lid 1, in samenhang met artikel 218, lid 6, 

– gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 352 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0000/0000),

– gezien artikel 81, lid 1, van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0000/2014),

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel voor een besluit van de Raad;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie.
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TOELICHTING

op het voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van de wijziging van Doha van 
het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van verplichtingen.

Inleiding

In het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering dat in 1997 werd ondertekend werden internationaal bindende 
streefdoelen inzake emmissiebeperking vastgesteld. De EU ratificeerde het protocol in 2002 
en verklaarde dat zij en haar destijds 15 lidstaten gebruik zouden maken van deze bepaling 
om de emissieverplichting van de EU gezamenlijk te vervullen. De Europese Unie en haar 
lidstaten waren bijgevolg in het kader van het nalevingsmechanisme van het Protocol van 
Kyoto gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichting om hun 
collectieve broeikasgasemissies gedurende de eerste periode (2008-2012) met 8 % te 
verminderen ten opzichte van het niveau in 1990.

In zijn conclusies van 9 maart 2012 is de Raad overeengekomen een gezamenlijke 
gekwantificeerde reductieverplichting van 20 % voor de Unie voor te stellen voor de tweede 
verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.

Dit standpunt van de Raad vond navolging van zijn lidstaten tijdens de klimaatconferentie van 
Doha in december 2012, waar de 192 partijen bij het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag 
van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering een wijziging van het protocol hebben 
aangenomen.

Krachtens de wijziging van Doha wordt een tweede verbintenisperiode van het Protocol van 
Kyoto ingesteld (KP CP2) die loopt van 1 januari 2013 tot 31 december 2020, met wettelijk 
bindende verplichtingen inzake emissiereductie op grond waarvan de Europese Unie, haar 
lidstaten en IJsland zich ertoe verbinden om hun gemiddelde jaarlijkse broeikasgasemissies in 
de periode 2013-2020 terug te brengen tot 80 % van hun emissies in het referentiejaar (veelal 
1990).

Daarnaast worden met de wijziging van Doha nog drie wijzigingen aangebracht in de tekst 
van het Protocol van Kyoto die tijdens de tweede verbintenisperiode ten uitvoer moeten 
worden gelegd en die betrekking hebben op de volgende elementen: ten eerste, de opname 
van een nieuw gas (stikstoftrifluoride); ten tweede, een ambitieus mechanisme dat voorziet in 
een vereenvoudigde procedure om het voor partijen mogelijk te maken hun verplichtingen aan 
te passen en hun ambities tijdens een verbintenisperiode te verhogen; en ten derde, een 
bepaling die de doelstelling van een partij automatisch aanpast om te voorkomen dat haar 
emissies in de periode 2013-2020 stijgen tot boven de gemiddelde emissies in de periode 
2008-2010.

De wijziging van Doha moet worden aanvaard door de partijen bij het Protocol van Kyoto en 
treedt pas in werking na de datum waarop de depositaris van het Verdrag de akten van 
aanvaarding heeft ontvangen van ten minste drie vierde van de partijen bij het Protocol van 
Kyoto.
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Het is derhalve van essentieel belang dat de wijziging van Doha tijdig wordt geratificeerd 
door de EU, haar lidstaten en IJsland.

Doelstelling 

Het voorstel voor een besluit van de Raad legt voor de Europese Unie de basis om de 
wijziging van Doha goed te keuren en bepaalt de voorwaarden voor de gezamenlijke 
nakoming van de verplichtingen door de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland. 

Het voorstel 

 bevestigt dat de Europese Unie en haar lidstaten hun verplichtingen gezamenlijk 
zullen nakomen, samen met IJsland (artikel 2);

 verduidelijkt de verantwoordelijkheden voor het indienen van verslagen die de 
Commissie en de lidstaten moeten helpen bij de berekening van de toegewezen 
hoeveelheden (artikel 3);  

 bevat bepalingen inzake de neerlegging van de akten van aanvaarding van de 
wijziging van Doha bij de Verenigde Naties (artikel 4), en inzake de gezamenlijke 
neerlegging van de akten van aanvaarding (artikel 5, lid 1); 

 vereist dat de lidstaten de nodige stappen zetten om hun nationale ratificatieprocedures 
voor zover mogelijk uiterlijk op 16 februari 2015 af te ronden (artikel 5, lid 2), en dat 
zij de Commissie uiterlijk op 15 september 2014 in kennis stellen van de 
vermoedelijke datum waarop de desbetreffende procedures zullen zijn afgesloten 
(artikel 5, lid 3).

Rechtsgrond

De rechtsgrond voor het huidige voorstel voor een besluit van de Raad is artikel 192, lid 1, 
juncto artikel 218, lid 6, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU). 

Het Europees Parlement hecht zijn goedkeuring aan het voorstel.

Standpunt van de rapporteur 

De rapporteur is ingenomen met het ontwerpvoorstel van de Commissie voor een besluit van 
de Raad tot vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto en de 
gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen. Hij is van mening dat 
het alle noodzakelijke fundamenten bevat voor de vaststelling van de wijziging van Doha 
door de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland.

De rapporteur wil in dit verband wijzen op de volgende belangrijke aspecten: 

Overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming  

De rapporteur herinnert eraan dat de EU en haar lidstaten, op basis van het in 2009 
goedgekeurde klimaat- en energiepakket en met name de EU-regeling voor de emissiehandel 
(EU ETS) en de beschikking inzake de verdeling van de inspanningen, reeds een 
emissiebeperking van 20 % voor 2020 verwezenlijken, hetgeen hun feitelijk in staat heeft 
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gesteld om overeen te komen hun verplichtingen voor de tweede verbintenisperiode van het 
Protocol van Kyoto na te komen. In dit verband wil hij erop wijzen dat het voorstel de 
streefdoelen of de verplichtingen van de lidstaten die voortvloeien uit het klimaat- en 
energiepakket uit 2009 niet verandert.

Overeenkomstig het Protocol van Kyoto dienen partijen bij een overeenkomst inzake 
gezamenlijke nakoming de emissieniveaus die aan elk van de partijen wordt toegekend 
evenals de ratificatie-instrumenten vast te stellen en daarvan kennisgeving te doen.

De emissieniveaus die aan iedere lidstaat (en IJsland) zijn toegekend worden uiteengezet in 
tabel 1 van bijlage I van het voorgestelde besluit van de Raad. Deze emissieniveaus uitgedrukt 
in ton kooldioxide-equivalent (tCO2eq) zijn gelijk aan de som van de jaarlijkse 
emissieruimten (AEA) voor de jaren 2013-2020 van iedere lidstaat, zijn gebaseerd op de 
beschikking inzake de verdeling van de inspanningen (Beschikking 406/2009) en bestrijken 
alle bronnen en putten op het grondgebied van de lidstaten die onder het Protocol van Kyoto 
vallen, met uitzondering van de bronnen die in de EU ETS zijn opgenomen. De precieze 
cijfers inzake de jaarlijkse emissieruimten zijn opgenomen in Besluit 2013/162 van de 
Commissie van 26 maart 2013 en Uitvoeringsbesluit 2013/634 van de Commissie van 
31 oktober 2013.

Het EU-emissieniveau/de toegewezen hoeveelheid bestrijkt de emissies in de lidstaten en 
IJsland uit bronnen die in de EU ETS zijn opgenomen en tevens onder het toepassingsgebied 
van het Protocol van Kyoto vallen. 

Het voorstel van de Commissie bepaalt geen absoluut getal voor de aan de EU toegewezen 
hoeveelheid. In plaats daarvan moet dit getal worden berekend als het verschil tussen de 
gezamenlijke toegewezen hoeveelheid van de EU, haar lidstaten en IJsland en de som van de 
toegewezen hoeveelheden van de lidstaten en IJsland. Dit betekent dat het risico in verband 
met de onzekerheid betreffende de totale omvang van de gezamenlijke toegewezen 
hoeveelheid bij de aan de EU toegewezen hoeveelheid ligt, niet bij de aan de individuele 
lidstaten toegewezen hoeveelheden. Dit risico vloeit voort uit het feit dat de gezamenlijke 
toegewezen hoeveelheid alleen wordt vastgelegd in het verslag met het oog op de berekening 
van de gezamenlijke toegewezen hoeveelheid en wellicht nog wordt gewijzigd na beoordeling 
van dit verslag door de beoordelingsteams van deskundigen van de VN. 

Dit betekent eveneens dat ingeval het in de overeenkomst opgenomen totale gecombineerde 
niveau van emissiereductie niet wordt gehaald, de leden bij de overeenkomst 
verantwoordelijk zijn voor het hun in het kader van de overeenkomst inzake gezamenlijke 
nakoming toegewezen emissieniveau (artikel 4, lid 6, van het Protocol van Kyoto).

Niettemin is de rapporteur van mening dat de in de EU ETS ingebouwde 
nalevingsprocedures, de op de markt gebaseerde mechanismen van het Protocol van Kyoto en 
de mogelijkheid om gebruik te maken van een overschot uit de eerste verbintenisperiode 
zullen helpen waarborgen dat niet-naleving door de EU uiterst onwaarschijnlijk is.

Derde landen die deelnemen of gekoppeld zijn aan de EU ETS

Hoewel IJsland geen lidstaat van de EU is, neemt het land wel deel aan de EU ETS en is het 
voornemens zijn verplichtingen in het kader van de tweede verbintenisperiode van het 
Protocol van Kyoto gezamenlijk met de EU en haar lidstaten na te komen. De rechten en 
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plichten van de lidstaten in het kader van de gezamenlijke nakoming moeten ook op IJsland 
van toepassing worden gemaakt door middel van EU-wetgeving en de nieuwe overeenkomst 
tussen de EU, alle lidstaten en IJsland, waarvoor de Commissie het mandaat heeft gekregen te 
onderhandelen.

De deelname aan de EU ETS van derde landen die geen deel uitmaken van de overeenkomst 
inzake gezamenlijke nakoming (Liechtenstein, Noorwegen) is niet van invloed op de 
overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming tussen de EU, haar lidstaten en IJsland. 
Wanneer een nettoverrekening van Kyoto-eenheden, in overeenstemming met de uitwisseling 
van EU-emissierechten tussen deze landen en de EU, noodzakelijk is, dienen de 
desbetreffende technische details te worden vastgelegd en toegepast.

Wat betreft derde landen die gekoppeld zijn aan de EU ETS en die niet deelnemen aan de 
gezamenlijke nakoming (Zwitserland en wellicht andere landen), dienen alle details 
betreffende de nettoverrekening van Kyoto-eenheden met betrekking tot de nettohandel in 
EU-emissierechten tussen de EU en een derde land, te worden vastgelegd in een 
koppelingsovereenkomst tussen de EU en dat derde land.

Rapportage- en boekhoudkundige vereisten

In het kader van de tweede verbintenisperiode moeten alle partijen een verslag indienen om 
de berekening van de hun toegewezen hoeveelheid mogelijk te maken en om te bewijzen dat 
zij in staat zijn hun emissies en toegewezen hoeveelheid in hun boekhouding aan te tonen 
(aanvangsverslag). De nadere vereisten inzake aanvangsverslagen zijn vastgelegd in 
besluit 2/CMP.8.

Het voorgestelde bekrachtigingsbesluit voorziet in een door de Commissie op te stellen 
gezamenlijk aanvangsverslag van de EU, haar leden en IJsland, en in individuele 
aanvangsverslagen van alle lidstaten en IJsland. Het gezamenlijke aanvangsverslag moet de 
vereiste informatie met betrekking tot de gezamenlijke verplichting bevatten, op basis 
waarvan de gezamenlijke toegewezen hoeveelheid wordt berekend, evenals de aan de EU 
toegewezen hoeveelheid.

Alle aanvangsverslagen worden op internationaal niveau geëvalueerd door beoordelingsteams 
van deskundigen, maar de aan de lidstaten of IJsland toewezen hoeveelheden worden niet 
gewijzigd op grond van de beoordeling van hun respectievelijke aanvangsverslagen.

Het voorgestelde bekrachtigingsbesluit is gebaseerd op de aanname dat zowel de EU als haar 
lidstaten individuele nationale broeikasgasinventarissen blijven indienen, evenals nationale 
mededelingen overeenkomstig de internationaal overeengekomen rapportagevereisten, die in 
de EU-wetgeving zijn vastgelegd in artikel 7 van de verordening betreffende een bewakings-
en rapportagesysteem. 

Overeenkomstig de vereisten moeten de lidstaten melden welk aandeel van hun totale 
nationale emissies door de EU ETS wordt bestreken, om ervoor te zorgen dat bij de 
nalevingsbeoordeling uitsluitend de emissies van de respectievelijke lidstaat of IJsland uit de 
sectoren die niet onder de EU ETS vallen, in aanmerking worden genomen. In 
overeenstemming met de voorschriften van het Protocol van Kyoto blijft de EU de volledige 
broeikasgasinventaris voor de EU en de lidstaten indienen.
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Over de desbetreffende internationale voorschriften inzake het boekhoudsysteem voor 
emissies en de voortgang bij de verwezenlijking van de verplichtingen van de tweede 
verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto werd inhoudelijk overeenstemming bereikt in 
Warschau in november 2013, doch zij werden niet officieel aangenomen. Deze voorschriften 
zouden officieel moeten worden aangenomen op de volgende klimaatconferentie in Lima, in 
december 2014. In Warschau hebben de Europese Unie en alle andere partijen met een 
verplichting voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto verklaard dat zij 
het deel van deze internationale voorschriften waarover inhoudelijk overeenstemming is 
bereikt als afgerond beschouwen en dat zij deze voorschriften zullen omzetten in 
binnenlandse wetgeving.

De rapporteur vindt het belangrijk te benadrukken dat de formele indiening van de ratificatie-
instrumenten van de EU, haar lidstaten en IJsland, bij de VN in ieder geval moet plaatsvinden 
na de klimaatconferentie in Lima eind 2014, en derhalve pas na de geplande formele 
aanneming van de boehoudingsvoorschriften. Dit zou de EU de gelegenheid bieden om haar 
ratificatiemogelijkheden te heroverwegen indien het huidige inhoudelijke akkoord over de 
boekhoudingsvoorschriften wordt opengebroken op een manier die van invloed is op de 
overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming.

Overdracht, aandeel in de inkomsten en marktmechanismen van het Protocol van Kyoto 

Het voorstel voor een besluit van de Raad bevat geen specifieke bepalingen inzake de 
technische tenuitvoerlegging van het Protocol van Kyoto door middel van het beheer van 
eenheden in het registersysteem van de Unie en haar lidstaten gedurende de tweede 
verbintenisperiode. In dit verband wordt er in het voorgestelde bekrachtigingsbesluit vanuit 
gegaan dat de in Doha in december 2012 bereikte akkoorden inzake de overdracht van 
overschotten uit de eerste verbintenisperiode, de verlening van emissiereductie-eenheden 
(ERU's) in het kader van de marktmechanismen en de internationale overdracht van 
toegewezen hoeveelheden dienovereenkomstig door de partijen moeten worden toegepast en 
gebruikt. Het spreekt eveneens voor zich dat de nodige technische voorschriften moeten 
worden ontwikkeld en aangepast om te zorgen voor consistentie bij de toepassing van 
bepalingen van het Protocol van Kyoto op nationaal en EU-niveau.

Het voorgestelde bekrachtigingsbesluit is tevens gebaseerd op de aanname dat alle leden van 
de overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming verantwoordelijk zijn voor de vaststelling en 
handhaving van hun eigen bevoegdheid met betrekking tot de Kyoto-transacties die 
betrekking hebben op hun nationale register, overeenkomstig de voorschriften van het 
Protocol van Kyoto. Voor lidstaten die hun bevoegdheid nog niet hebben vastgesteld betekent 
dit dat zij niet aan Kyoto-transacties in hun register van het Protocol van Kyoto (KP-register)
kunnen deelnemen tot deze bevoegdheid is vastgesteld. Overdrachten van internationale 
kredieten voor nalevingsdoeleinden in het kader van de EU ETS geschieden in het PK-register 
van de EU en vallen bijgevolg onder de bevoegdheid van de EU.

Het ambitiemechanisme van het Protocol van Kyoto

In de bijlage bij het voorstel voor het bekrachtigingsbesluit van de Raad wordt duidelijk 
gemaakt dat ieder lid van de overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming zijn ambitieniveau 
kan verhogen door Kyoto-eenheden te annuleren. Daarnaast dient iedere indiening in het 
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kader van artikel 3, leden 1 ter en 1 quater, van het Protocol van Kyoto gezamenlijk te 
gebeuren.

Krachtens het voorstel van de Commissie kan iedere lidstaat zijn ambitie unilateraal verhogen 
door middel van de vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden. Formele verhogingen van de 
EU-doelstelling evenals hieruit voortvloeiende wijzigingen van de overeenkomst inzake 
gezamenlijke nakoming dienen evenwel gezamenlijk te geschieden. In het voorstel van de 
Commissie zijn geen procedures opgenomen voor het doorvoeren van een dergelijke formele 
wijziging. Deze procedures moeten worden vastgesteld in het kader van een eventueel besluit 
om de EU-doelstelling te verhogen.

Conclusie

De rapporteur is van mening dat het bekrachtigingsbesluit betreffende de vaststelling van de 
wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto en de gezamenlijke nakoming van de 
verplichtingen door de Europese Unie een krachtig signaal zullen afgeven met betrekking tot 
de inspanningen en het leiderschap van de EU en haar lidstaten wat betreft de aanpak van de 
klimaatverandering op internationaal niveau. 

Daarom beschouwt de rapporteur de formele inwerkingtreding van de wijziging van Doha als 
een van de prioritaire doelstellingen van de Europese Unie, aangezien het Protocol van Kyoto 
een cruciale bijdrage levert aan de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te 
bestrijden. 

De rapporteur dringt er daarnaast bij de Raad op aan de nodige stappen te zetten om zijn 
standpunt inzake de wijziging van Doha zo spoedig mogelijk vast te stellen, zodat de 
nationale ratificatieprocedures in de lidstaten voor de herfst van 2014 kunnen plaatsvinden en 
zodat de lidstaten, tegelijkertijd met de EU, hun akten van aanvaarding ruim voor de 
klimaatconferentie van Parijs in 2015 kunnen indienen.

Gezien bovenstaande overwegingen stelt de rapporteur voor dat de terzake bevoegde 
commissie en het Europees Parlement zonder onnodige vertraging en voor het einde van de 
huidige parlementaire zittingsperiode hun goedkeuring hechten aan het ontwerpvoorstel van 
de Commissie voor een besluit van de Raad. 


