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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) In de overeenkomstig deze 

verordening vast te stellen gedelegeerde 

handelingen moet de Commissie, wat 

betreft de procedures voor het beheer van 

eenheden in de eerste verbintenisperiode 

van het Protocol van Kyoto, voorzien in 

een nettoverrekening waarbij de 

overdracht van AAU´s de netto-

overdracht van Unierechten weerspiegelt, 

met inbegrip van de overdracht van 

emissierechten naar derde landen die aan 

de EU ETS deelnemen en geen partij zijn 

bij de overeenkomst inzake gezamenlijke 

nakoming (bv. Noorwegen en 

Liechtenstein). 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) 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 

daarom, 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. 

Motivering 

Wijziging / vervanging van amendement 5 (overweging 5 ter) door de rapporteur. 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 quater) 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 
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emissietraject opstellen voor de 

verwezenlijking van de klimaatdoelstelling 

van de Unie voor 2050. 

 

Amendement  4 

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 

voorwaarden van de gezamenlijke 

nakoming zoals bepaald in Besluit [...] en 

de toepasselijke wetgeving van de Unie, 

(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 er bij de 

voorbereiding en opstelling van de 

gedelegeerde handelingen op toezien dat 

de desbetreffende documenten gelijktijdig, 

tijdig en op passende wijze bij het 

Europees Parlement en de Raad worden 

ingediend en ervoor zorgen dat zij in 

overeenstemming zijn met de 

internationaal overeengekomen 

boekhoudingsvoorschriften, de 

voorwaarden van de gezamenlijke 

nakoming zoals bepaald in het besluit van 

de Raad tot vaststelling van de wijziging 

van Doha van het Protocol van Kyoto en 

de toepasselijke wetgeving van de Unie. 

 


