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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) I de delegerede retsakter, der 

vedtages efter denne forordning, bør 

Kommissionen, hvad angår processerne 

for administrationen af enheder for 

Kyotoprotokollens første 

forpligtelsesperiode, fastsætte en 

periodevis nettoregnskabsafslutning, hvor 

de tildelte enheder (AAU) noteres for at 

afspejle nettooverførsler af EU-

emissionskvoter, herunder overførsel af 

emissionsrettigheder med tredjelande, der 

er en del af EU ETS, men som ikke er en 

del af den fælles opfyldelsesaftale (f.eks. 

Norge og Liechtenstein). 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 b (ny) 



 

 

 PE533.810/ 2 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) 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 derfor 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. 

Begrundelse 

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

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5c) Efter betydelige reduktioner af 

drivhusgasemissionerne i Unionen som 

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 hvilken 

parterne senest i 2014 skal revidere deres 

reduktionsforpligtelser for den anden 

forpligtelsesperiode, bør Unionen og dens 

medlemsstater annullere et antal 

emissionsenheder for at sikre tilpasning 

til de reelle emissioner og som minimum 

til et omkostningseffektivt nationalt 

udviklingsforløb for emissioner mod 

opfyldelse af Unionens klimamål for 

2050. 
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Ændringsforslag  4 

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 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 samtidig, rettidig og behørig 

fremsendelse af relevante dokumenter til 

Europa-Parlamentet og Rådet, samt at der 

er overensstemmelse med internationalt 

aftalte regnskabsmæssige krav, de 

betingelser for den fælles opfyldelse, der er 

fastsat i Rådets afgørelse om ratificeringen 

af Dohaændringen af Kyotoprotokollen 

og relevant EU-lovgivning — 

 


