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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/101/EF 

av 27. oktober 2004 

om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med 
utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, i samsvar med Kyotoprotokollens 

prosjektbaserte mekanismer 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 175 
nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité(1), 

etter å ha rådspurt Regionkomiteen, 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) 

og ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved direktiv 2003/87/EF(3) er det opprettet en ordning for handel med utslippskvoter 
for klimagasser i Fellesskapet (fellesskapsordningen) med sikte på å fremme reduksjon 
av utslipp av klimagasser på en kostnadseffektiv og økonomisk effektiv måte med 
utgangspunkt i kunnskap om at det er nødvendig på lang sikt å redusere de globale 
utslippene av klimagasser med omkring 70 % i forhold til 1990-nivået. Direktivet 
sikter mot å bidra til å oppfylle forpliktelsene til Fellesskapet og dets medlemsstater til 
å redusere menneskeskapte utslipp av klimagasser i henhold til Kyotoprotokollen som 
ble godkjent ved rådsvedtak 2002/358/EF av 25. april 2002 om godkjenning på Det 
europeiske fellesskaps vegne av Kyotoprotokollen til De forente nasjoners 
rammekonvensjon om klimaendring og felles oppfyllelse av forpliktelsene som følger 
av denne(4). 

2) Ved direktiv 2003/87/EF er det fastsatt at anerkjennelsen av tilgodehavende fra 
prosjektbaserte mekanismer for oppfyllelse av forpliktelsene fra og med 2005 vil øke 
kostnadseffektiviteten ved arbeidet med å redusere globale utslipp av klimagasser, og 
det skal fastsettes bestemmelser som kobler Kyotoprotokollens prosjektbaserte 
mekanismer, herunder Felles gjennomføring (joint implementation – JI) og Den 
grønne utviklingsmekanismen (clean development mechanism – CDM), sammen med 
fellesskapsordningen. 

3) Når Kyotoprotokollens prosjektbaserte mekanismer kobles til fellesskapsordningen, 
samtidig som sistnevntes miljøintegritet garanteres, blir det mulig å bruke 
tilgodehavende fra prosjektvirksomhet i henhold til artikkel 6 og 12 i 

                                                 
(1) EUT C 80 av 30.3.2004, s. 61. 
(2) Europaparlamentsuttalelse av 20. april 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsvedtak av 

13. september 2004 (ennå ikke offentliggjort i EUT). 
(3) EUT L 275 av 25.10.2003, s. 32. 
(4) EFT L 130 av 15.5.2002, s. 1. 
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Kyotoprotokollen til å oppfylle medlemsstatenes forpliktelser i henhold til artikkel 12 
nr. 3 i direktiv 2003/87/EF. Dette vil følgelig øke mulighetene til å oppfylle 
forpliktelsene innenfor fellesskapsordningen med lave kostnader og dermed redusere 
de samlede kostnadene ved å oppfylle Kyotoprotokollen samtidig som likviditeten på 
fellesskapsmarkedet for handel med utslippskvoter for klimagasser øker. Ved å 
fremme etterspørselen etter tilgodehavende fra JI vil selskaper i Fellesskapet investere 
i utvikling og overføring av avansert miljøvennlig teknologi og fagkunnskap. 
Etterspørselen etter tilgodehavende fra CDM vil også bli fremmet, og dette vil hjelpe 
utviklingsland som er verter for CDM-prosjekter, med å nå sine mål om en bærekraftig 
utvikling. 

4) I tillegg til at Kyotoprotokollens prosjektbaserte mekanismer brukes av Fellesskapet 
og dets medlemsstater samt av selskaper og enkeltpersoner utenfor 
fellesskapsordningen, bør disse mekanismene kobles til fellesskapsordningen på en 
måte som sikrer samsvar med De forente nasjoners rammekonvensjon om 
klimaendring og Kyotoprotokollen og senere vedtak som følger av disse, samt med 
fellesskapsordningens mål og oppbygging og bestemmelsene fastsatt ved 
vedtak 2003/87/EF. 

5) Medlemsstatene kan tillate driftsansvarlige å bruke godkjente utslippsreduksjoner 
(certified reduction units – CER) fra 2005 og utslippsreduksjonsenheter (emission 
reduction units – ERU) fra 2008 i fellesskapsordningen. De driftsansvarliges 
anvendelse av CER og ERU fra 2008 kan tillates inntil en prosentandel av kvotene 
som tildeles hvert anlegg, og som skal fastsettes av hver enkelt medlemsstat i den 
nasjonale tildelingsplanen. Anvendelsen finner sted ved at en kvote utstedes og 
umiddelbart innleveres i bytte mot en CER eller ERU. En kvote som er utstedt i bytte 
mot en CER eller ERU, tilsvarer denne CER-en eller ERU-en. 

6) Ved kommisjonsforordningen om et standardisert og sikkert registersystem som skal 
vedtas i henhold til artikkel 19 nr. 3 i direktiv 2003/87/EF og artikkel 6 nr. 1 i 
europaparlaments- og rådsvedtak 280/2004/EF av 11. februar 2004 om en 
overvåkingsmekanisme for Fellesskapets utslipp av drivhusgasser og for 
gjennomføringen av Kyotoprotokollen(5), blir det fastsatt relevante prosesser og 
framgangsmåter i registersystemet for anvendelsen av CER i tidsrommet 2005-2007 
og etterfølgende tidsrom, og for anvendelsen av ERU i tidsrommet 2008-2012 og 
etterfølgende tidsrom. 

7) Hver enkelt medlemsstat bestemmer grensen for anvendelsen av CER og ERU fra 
prosjektvirksomhet, idet det tas hensyn til de aktuelle bestemmelsene i 
Kyotoprotokollen og Marrakech-avtalene, slik at kravene i disse om at mekanismene 
skal anvendes i tillegg til nasjonale tiltak, oppfylles. Nasjonale tiltak vil derfor utgjøre 
en betydelig del av den samlede innsatsen. 

8) I samsvar med FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyotoprotokollen og 
senere vedtak som følger av disse, skal medlemsstatene avstå fra å bruke CER og ERU 
fra atomanlegg til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 3 nr. 1 i 
Kyotoprotokollen og i henhold til vedtak 2002/358/EF. 

9) I vedtak 15/CP.7 og 19/CP.7 gjort i henhold til FNs rammekonvensjon om 
klimaendring og Kyotoprotokollen, er det understreket at miljøintegritet skal oppnås, 

                                                 
(5) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 
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blant annet ved fornuftige metoder, regler og retningslinjer for mekanismene, og ved 
fornuftige og strenge prinsipper og regler for arealbruk, endring av arealbruk og 
skogbruk, og at det skal tas hensyn til problemene i forbindelse med ikke-permanens, 
addisjonalitet, lekkasje, usikkerhet og sosioøkonomiske og miljømessige virkninger, 
herunder virkninger på biologisk mangfold og naturlige økosystemer i forbindelse med 
prosjektvirksomhet for nyplanting og gjenplanting av skog. Kommisjonen bør ved sin 
gjennomgang av direktiv 2003/87/EF i 2006 vurdere tekniske bestemmelser når det 
gjelder den midlertidige arten ved tilgodehavendet og grensen på 1 % for å være 
berettiget til arealbruk, endring av arealbruk og skogbruk som fastsatt i vedtak 
17/CP.7, og også bestemmelser om resultatet av vurderingen av mulig risiko ved 
anvendelse av genmodifiserte organismer og potensielt invaderende fremmede arter i 
prosjektvirksomhet for nyplanting og gjenplanting av skog, for å gjøre det mulig for 
driftsansvarlige å bruke CER og ERU fra arealbruk, endring av arealbruk og skogbruk 
i fellesskapsordningen fra 2008 i samsvar med vedtakene som følger av FNs 
rammekonvensjon om klimaendring eller Kyotoprotokollen. 

10) For å unngå dobbelttelling bør CER og ERU ikke utstedes fra prosjektvirksomhet som 
gjennomføres i Fellesskapet, og som også fører til en reduksjon i eller begrensning av 
utslipp fra anlegg som er omfattet av direktiv 2003/87/EF, med mindre et tilsvarende 
antall kvoter slettes fra registeret i den medlemsstaten der CER eller ERU har sin 
opprinnelse. 

11) I samsvar med de relevante tiltredelsestraktatene bør det tas hensyn til gjeldende 
fellesskapsrett ved fastsettelsen av referansenivået for prosjektvirksomhet som 
gjennomføres i stater som tiltrer Unionen. 

12) En medlemsstat som tillater at private eller offentlige foretak deltar i 
prosjektvirksomhet, er fremdeles ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser i henhold 
til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyotoprotokollen og bør derfor sørge 
for at denne deltakelsen er i samsvar med de relevante retningslinjene, metodene og 
framgangsmåtene vedtatt i henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og 
Kyotoprotokollen. 

13) I samsvar med FNs rammekonvensjon om klimaendring, Kyotoprotokollen og senere 
vedtak som er gjort i forbindelse med gjennomføringen av disse, bør Kommisjonen og 
medlemsstatene støtte kapasitetsbygging i utviklingsland og land med 
overgangsøkonomi for å hjelpe dem med å dra full nytte av JI og CDM på en måte 
som fremmer landenes strategi for bærekraftig utvikling. Kommisjonen bør 
gjennomgå og avlegge rapport om innsatsen på dette området. 

14) Kriterier og retningslinjer som er relevante for vurderingen av om vannkraftprosjekter 
har negative miljømessige eller sosiale virkninger, er fastlagt av Verdenskommisjonen 
for dammer i rapporten «Dams and Development — A New Framework for Decision-
Making» fra november 2000, av OECD og av Verdensbanken. 

15) Ettersom deltakelse i JI- og CDM-prosjektvirksomhet er frivillig, bør selskapenes 
miljømessige og sosiale ansvar og rapportering forbedres i samsvar med nr. 17 i 
gjennomføringsplanen fra verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling. I denne 
forbindelse bør selskapene oppfordres til å forbedre den sosiale og miljømessige 
ytelsen i JI- og CDM-virksomhet som de deltar i. 

16) Opplysninger om prosjektvirksomhet som en medlemsstat deltar i eller tillater at 
private eller offentlige foretak deltar i, bør gjøres tilgjengelige for offentligheten i 



 

 
22.11.2007 304L0101.rti 

4

samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF av 28. januar 2003 om 
offentlig tilgang til miljøinformasjon(6). 

17) Kommisjonen kan nevne virkningene på elektrisitetsmarkedet i rapportene om handel 
med utslippskvoter og anvendelsen av tilgodehavende fra prosjektvirksomhet. 

18) Etter at Kyotoprotokollen har trådt i kraft bør Kommisjonen undersøke om det er 
mulig å inngå avtaler med stater som er oppført i vedlegg B til Kyotoprotokollen, og 
som ennå ikke har ratifisert protokollen, om at utslippskvoter skal anerkjennes mellom 
fellesskapsordningen og obligatoriske ordninger for handel med utslippskvoter for 
klimagasser som setter tak på absolutte utslipp som er fastsatt for disse statene. 

19) Ettersom målet for det foreslåtte tiltaket, nemlig å opprette en kobling mellom 
Kyotoprotokollens prosjektbaserte mekanismer og fellesskapsordningen, ikke i 
tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene når de opptrer hver for seg, og derfor på 
grunn av omfanget og virkningene av dette tiltaket kan nås bedre på fellesskapsplan, 
kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet fastsatt i traktatens 
artikkel 5. I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går 
dette direktiv ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå dette mål. 

20) Direktiv 2003/87/EF bør derfor endres — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Endringer av direktiv 2003/87/EF 

I direktiv 2003/87/EF gjøres følgende endringer: 

1. I artikkel 3 skal nye bokstaver lyde: 

«k) «vedlegg I-part», en part som er oppført i vedlegg I til De forente nasjoners 
rammekonvensjon om klimaendring, og som har ratifisert Kyotoprotokollen 
som angitt i artikkel 1 nr. 7 i Kyotoprotokollen, 

l) «prosjektvirksomhet», prosjektvirksomhet som er godkjent av en eller flere 
vedlegg I-parter i samsvar med artikkel 6 eller artikkel 12 i Kyotoprotokollen 
og vedtakene som følger av FNs rammekonvensjon om klimaendring eller 
Kyotoprotokollen, 

m) «utslippsreduksjonsenhet» eller «ERU», en enhet som er utstedt i henhold til 
artikkel 6 i Kyotoprotokollen og vedtakene som følger av FNs 
rammekonvensjon om klimaendring eller Kyotoprotokollen, 

n) «godkjent utslippsreduksjon» eller «CER», en enhet som er utstedt i henhold til 
artikkel 12 i Kyotoprotokollen og vedtakene som følger av FNs 
rammekonvensjon om klimaendring eller Kyotoprotokollen.» 

2. Følgende artikler innsettes etter artikkel 11: 

                                                 
(6) EUT L 41 av 14.2.2003, s. 26. 
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«Artikkel 11a 

Anvendelse av CER og ERU fra prosjektvirksomhet i fellesskapsordningen 

1. Med forbehold for nr. 3 kan medlemsstatene i hvert tidsrom nevnt i artikkel 11 nr. 2, 
tillate at driftsansvarlige bruker CER og ERU fra prosjektvirksomhet i 
fellesskapsordningen inntil en prosentandel av de tildelte kvotene for hvert anlegg, 
som skal angis av hver enkelt medlemsstat i den nasjonale tildelingsplanen for det 
tidsrommet. Dette skal gjøres ved at medlemsstaten utsteder og umiddelbart 
innleverer én kvote i bytte mot én CER eller ERU som den driftsansvarlige har i 
medlemsstatens nasjonale register. 

2. Med forbehold for artikkel 3 kan medlemsstatene i tidsrommet nevnt i artikkel 11 
nr. 1 tillate at driftsansvarlige bruker CER fra prosjektvirksomhet i 
fellesskapsordningen. Dette skal gjøres ved at medlemsstaten utsteder og 
umiddelbart innleverer én kvote i bytte mot én CER. Medlemsstatene skal slette CER 
som driftsansvarlige har brukt i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 1. 

3. CER og ERU som utstedes og kan brukes i samsvar med FNs rammekonvensjon om 
klimaendring og Kyotoprotokollen og senere vedtak som følger av disse, kan brukes 
i fellesskapsordningen: 

a) med det unntak at driftsledere i anerkjennelse av at medlemsstatene i samsvar 
med FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyotoprotokollen og senere 
vedtak som følger av disse, skal avstå fra å bruke CER og ERU fra atomanlegg 
til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til artikkel 3 nr. 1 i Kyotoprotokollen 
og i henhold til vedtak 2002/358/EF skal avstå fra å bruke CER og ERU fra 
slike anlegg i fellesskapsordningen i tidsrommet nevnt i artikkel 11 nr. 1 og det 
første tidsrommet på fem år nevnt i artikkel 11 nr. 2, 

og 

b) med unntak av CER og ERU fra arealbruk, endring av arealbruk og skogbruk. 

Artikkel 11b 

Prosjektvirksomhet 

1. Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at referansenivået for 
prosjektvirksomhet som er fastlagt ved senere vedtak som følger av FNs 
rammekonvensjon om klimaendring eller Kyotoprotokollen, og som gjennomføres i 
stater som har undertegnet en tiltredelsestraktat med Unionen, er fullstendig i 
samsvar med gjeldende fellesskapsrett, herunder midlertidige unntak fastsatt i 
tiltredelsestraktaten. 

2. Med forbehold for nr. 3 og 4 skal medlemsstater som er verter for 
prosjektvirksomhet, sørge for at ERU eller CER ikke utstedes for reduksjoner eller 
begrensninger av utslipp av klimagasser fra anlegg som er omfattet av dette direktivs 
virkeområde. 

3. Til 31. desember 2012 kan ERU og CER utstedes for JI- og CDM-
prosjektvirksomhet som direkte reduserer eller begrenser utslippene fra et anlegg 
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som er omfattet av dette direktivs virkeområde, bare dersom den driftsansvarlige for 
anlegget sletter et tilsvarende antall kvoter. 

4. Til 31. desember 2012 kan ERU og CER utstedes for JI- og CDM-
prosjektvirksomhet som indirekte reduserer eller begrenser utslippsnivået for anlegg 
som er omfattet av dette direktivs virkeområde, bare dersom et tilsvarende antall 
kvoter slettes fra det nasjonale registeret i den medlemsstaten der ERU eller CER har 
sin opprinnelse. 

5. En medlemsstat som tillater at private eller offentlige enheter deltar i 
prosjektvirksomhet, skal fremdeles være ansvarlig for å oppfylle sine forpliktelser i 
henhold til FNs rammekonvensjon om klimaendring og Kyotoprotokollen og skal 
sørge for at denne deltakelsen er i samsvar med de relevante retningslinjene, 
metodene og framgangsmåtene vedtatt i henhold til FNs rammekonvensjon om 
klimaendring og Kyotoprotokollen. 

6. Når det gjelder vannkraftprosjekter med en produksjonskapasitet på over 20 MW, 
skal medlemsstatene, når de godkjenner slik prosjektvirksomhet, sørge for at 
relevante internasjonale kriterier og retningslinjer, herunder dem som finnes i 
rapporten fra Verdenskommisjonen for dammer, «Dams and Development — A New 
Framework for Decision-Making», fra november 2000, vil bli overholdt ved 
utviklingen av slik prosjektvirksomhet. 

7.  Bestemmelser om gjennomføringen av nr. 3 og 4, særlig når det gjelder å unngå 
dobbelttelling, og eventuelle bestemmelser som er nødvendige for gjennomføringen 
av nr. 5 der vertsparten oppfyller alle krav for å være berettiget til 
JI-prosjektvirksomhet, skal vedtas i samsvar med artikkel 23 nr. 2.» 

3. Artikkel 17 skal lyde: 

«Artikkel 17 

Tilgang til opplysninger 

Vedtak om tildeling av kvoter, opplysninger om prosjektvirksomhet der en medlemsstat deltar 
eller tillater at private eller offentlige foretak deltar, og rapporter om utslipp som 
kreves i henhold til utslippstillatelsen for klimagasser, og som vedkommende 
myndighet er i besittelse av, skal gjøres tilgjengelige for offentligheten i samsvar 
med direktiv 2003/4/EF.» 

4. I artikkel 18 skal nytt ledd lyde: 

 «Medlemsstatene skal særlig sikre samordning mellom de utnevnte kontaktpunktene 
for godkjenning av prosjektvirksomhet i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) i 
Kyotoprotokollen og den utnevnte nasjonale myndigheten for gjennomføring av 
artikkel 12 i Kyotoprotokollen, utnevnt i samsvar med senere vedtak som følger av 
FNs rammekonvensjon om klimaendring eller Kyotoprotokollen.» 

5. I artikkel 19 nr. 3 skal nytt punktum lyde: 

 «Denne forordning skal også inneholde bestemmelser om anvendelse og 
identifikasjon av CER og ERU i fellesskapsordningen og om overvåking av 
anvendelsesnivået.» 
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6. I artikkel 21 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 1 skal annet punktum lyde: 

«I rapporten skal det særlig legges vekt på tiltak som er truffet i forbindelse med 
tildelingen av kvoter, anvendelsen av ERU og CER i fellesskapsordningen, 
driften av registrene, anvendelsen av retningslinjene for overvåking og 
rapportering av utslipp, verifikasjonen samt spørsmål knyttet til overholdelsen 
av direktivets bestemmelser og eventuelle spørsmål som gjelder den 
skattemessige behandlingen av kvoter.» 

b) Nr. 3 skal lyde: 

«3.  Kommisjonen skal organisere en informasjonsutveksling mellom 
vedkommende myndigheter i medlemsstatene om spørsmål knyttet til 
tildelingen av kvoter, anvendelsen av ERU og CER i fellesskapsordningen, 
driften av registrene, overvåkingen, rapporteringen og verifikasjonen av utslipp 
samt overholdelsen av dette direktiv.» 

7.  Følgende artikkel innsettes etter artikkel 21: 

«Artikkel 21a 

Støtte til kapasitetsbyggende virksomhet 

I samsvar med FNs rammekonvensjon om klimaendring, Kyotoprotokollen og senere vedtak 
som er gjort i forbindelse med gjennomføringen av disse, skal Kommisjonen og 
medlemsstatene bestrebe seg på å støtte kapasitetsbygging i utviklingsland og land 
med overgangsøkonomi for å hjelpe dem med å dra full nytte av JI og CDM på en 
måte som fremmer landenes strategi for bærekraftig utvikling, og tilrettelegge for at 
foretak kan delta i utvikling og gjennomføring av JI- og CDM-prosjekter.» 

8.  I artikkel 30 gjøres følgende endringer: 

a) I nr. 2 skal bokstav d) lyde: 

«d)  anvendelse av tilgodehavende fra prosjektvirksomhet, herunder behovet 
for å harmonisere den tillatte anvendelsen av ERU og CER i 
fellesskapsordningen,» 

b) I nr. 2 skal nye bokstaver lyde: 

«l)  virkningen av de prosjektbaserte mekanismene på vertsstatene, særlig på 
utviklingsmålene deres, om JI- og CDM-prosjekter for 
vannkraftprosjekter med en produksjonskapasitet på over 500 MW og 
med negative miljømessige eller sosiale virkninger er godkjent og den 
framtidige anvendelsen av CER eller ERU som følge av slike 
vannkraftprosjekter i fellesskapsordningen, 

m) støtten til kapasitetsbyggende tiltak i utviklingsland og land med 
overgangsøkonomi, 
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n) metodene og framgangsmåtene for medlemsstatenes godkjenning av 
nasjonal prosjektvirksomhet og for utstedelse av kvoter når det gjelder 
reduksjoner eller begrensninger av utslipp som følge av slik virksomhet 
fra 2008, 

o) tekniske bestemmelser når det gjelder den midlertidige arten ved 
tilgodehavende og grensen på 1 % for å være berettiget til arealbruk, 
endring av arealbruk og skogbruk som fastsatt i vedtak 17/CP.7, og 
bestemmelser om resultatet av vurderingen av mulig risiko ved 
anvendelse av genmodifiserte organismer og potensielt invaderende 
fremmede arter i prosjektvirksomhet for nyplanting og gjenplanting av 
skog, for å gjøre det mulig for driftsansvarlige å bruke CER og ERU fra 
arealbruk, endring av arealbruk og skogbruk i fellesskapsordningen fra 
2008 i samsvar med vedtakene som følger av FNs rammekonvensjon om 
klimaendring eller Kyotoprotokollen.» 

c) Nr. 3 skal lyde: 

«3.  For hvert tidsrom nevnt i artikkel 11 nr. 2 skal hver enkelt medlemsstat 
offentliggjøre i den nasjonale tildelingsplanen den planlagte anvendelsen av 
ERU og CER og prosentandelen av de tildelte kvotene for hvert anlegg som er 
den øvre grensen for driftsansvarliges anvendelse av ERU og CER i 
fellesskapsordningen for det tidsrommet.  Den samlede anvendelsen av ERU 
og CER skal være i samsvar med de relevante tilleggsforpliktelsene i henhold 
til Kyotoprotokollen og FNs rammekonvensjon om klimaendring og vedtakene 
som følger av disse. 

Medlemsstatene skal i samsvar med artikkel 3 i europaparlaments- og rådsvedtak 
nr. 280/2004/EF av 11. februar 2004 om en overvåkingsmekanisme for 
Fellesskapets utslipp av drivhusgasser og for gjennomføringen av 
Kyotoprotokollen(7), annethvert år rapportere til Kommisjonen om i hvilken 
grad nasjonale tiltak faktisk utgjør en betydelig del av innsatsen på nasjonalt 
plan, samt i hvilken grad anvendelse av de prosjektbaserte mekanismene 
faktisk fungerer som et tillegg til nasjonale tiltak, og forholdet mellom dem, i 
samsvar med de relevante bestemmelsene i Kyotoprotokollen og vedtakene 
som følger av denne. Kommisjonen skal rapportere om dette i samsvar med 
artikkel 5 i nevnte vedtak. På grunnlag av denne rapporten skal Kommisjonen 
om nødvendig framlegge forslag til regelverk eller andre forslag som utfyller 
bestemmelsene vedtatt av medlemsstatene, for å sikre at anvendelsen av 
mekanismene fungerer som et tillegg til nasjonale tiltak i Fellesskapet.» 

9.  I vedlegg III skal nytt nr. lyde: 

«12.  Planen skal angi det høyeste antallet CER og ERU som driftsansvarlige kan 
bruke i fellesskapsordningen, som en prosentandel av de tildelte kvotene for 
hvert anlegg. Prosentandelen skal være i samsvar med medlemsstatenes 
tilleggsforpliktelser i henhold til Kyotoprotokollen og vedtakene som følger av 
FNs rammekonvensjon om klimaendring eller Kyotoprotokollen.» 

                                                 
(7) EUT L 49 av 19.2.2004, s. 1. 
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Artikkel 2 

Gjennomføring 

1. Medlemsstatene skal innen 13. november 2005 sette i kraft de lover og forskrifter som 
er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette. 

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette 
direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de internrettslige 
bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler. Kommisjonen skal 
underrette de andre medlemsstatene om dette. 

Artikkel 3 

Ikrafttredelse 

Dette direktiv trer i kraft den dagen det kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Adressater 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Strasbourg, 27. oktober 2004. 

For Europaparlamentet 

J. BORRELL FONTELLES 

President 

For Rådet 

A. NICOLAI 

President 

 


