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BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 14 december 2006
tot vaststelling, op grond van Beschikking 2002/358/EG van de Raad, van de respectieve
emissieniveaus die in het kader van het Protocol van Kyoto aan de Gemeenschap en elk van
haar lidstaten zijn toegewezen
(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 6468)
(2006/944/EG)
inzake emissiebeperking of -reductie, en vermenigvuldigd
met vijf, wat staat voor de vijf jaren van de eerste verbintenisperiode in het kader van het Protocol.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,
(3)

Overeenkomstig artikel 3 van Beschikking 2002/358/EG
moeten de toegewezen hoeveelheden van de Gemeenschap en van elke lidstaat gelijk zijn aan hun respectieve
emissieniveau dat in de bijlage bij deze beschikking
wordt vastgesteld.

(4)

Voor de herziening van de emissiegegevens voor het
referentiejaar in het kader van het Protocol van Kyoto,
die de lidstaten krachtens artikel 23 van Beschikking
2005/166/EG hadden ingediend, was een herberekening
nodig, die heeft geleid tot een rekenkundig verschil van
11 403 608 ton kooldioxide-equivalent tussen de aan de
Europese Gemeenschap toegewezen hoeveelheid en de
som van de toegewezen hoeveelheden van de lidstaten
als vermeld in bijlage II bij Beschikking 2002/358/EG. De
Gemeenschap zou dit verschil in de vorm van toegewezen eenheden moeten vrijgeven.

(5)

Eventuele wijzigingen in de definitieve emissieniveaus van
de Gemeenschap en haar lidstaten als gevolg van de
herziening van de emissieniveaus op grond van artikel 8 van het Protocol van Kyoto, moeten door middel
van een wijziging van deze beschikking worden vastgesteld.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité klimaatverandering,

Gelet op Beschikking 2002/358/EG van de Raad van 25 april
2002 betreffende de goedkeuring, namens de Europese Gemeenschap, 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 (1), en met name op artikel 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bijlage II bij Beschikking 2002/358/EG bevat de gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of
-reductie voor de vaststelling van de respectieve emissieniveaus die onder voorbehoud van artikel 4 van het
Protocol van Kyoto aan de Europese Gemeenschap en
haar lidstaten zijn toegewezen. Bijlage B bij het Protocol
van Kyoto bevat de gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of -reductie voor de vaststelling
van de emissieniveaus die zijn toegewezen aan de lidstaten die na 25 april 2002 tot de Gemeenschap zijn
toegetreden, met uitzondering van Cyprus en Malta, die
nog geen gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking of -reductie krachtens het Protocol van Kyoto
hebben.

De aan de Gemeenschap en haar lidstaten toegewezen
respectieve emissieniveaus, uitgedrukt in ton kooldioxide-equivalent, worden vastgesteld in de bijlage bij
deze beschikking. Deze emissieniveaus zijn berekend op
basis van de herziene emissiegegevens voor het referentiejaar die de lidstaten hebben ingediend op grond van
artikel 23 van Beschikking 2005/166/EG van de Commissie van 10 februari 2005 tot vaststelling van regels
voor de uitvoering van Beschikking nr. 280/2004/EG van
het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in
de Gemeenschap en de uitvoering van het Protocol van
Kyoto (2), vermenigvuldigd met de in bijlage II bij Beschikking 2002/358/EG en bijlage B bij het Protocol
van Kyoto vastgestelde gekwantificeerde verplichtingen

(1) PB L 130 van 15.5.2002, blz. 1.
(2) PB L 55 van 1.3.2005, blz. 57.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING VASTGESTELD:

Artikel 1
De respectieve emissieniveaus, uitgedrukt in ton kooldioxideequivalent, die voor de eerste periode van gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en -reductie in het kader
van het Protocol van Kyoto aan de Gemeenschap en haar lidstaten zijn toegewezen, worden vastgesteld in de bijlage.
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Artikel 2
Het verschil van 11 403 608 ton kooldioxide-equivalent tussen de emissieniveaus van de Gemeenschap en
de som van de emissieniveaus van de lidstaten als vermeld in bijlage II bij Beschikking 2002/358/EG, wordt
door de Gemeenschap in de vorm van toegewezen eenheden vrijgegeven.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 december 2006.
Voor de Commissie
Stavros DIMAS
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BIJLAGE
Respectieve emissieniveaus, uitgedrukt in ton kooldioxide-equivalent, die voor de eerste periode van
gekwantificeerde verplichtingen inzake emissiebeperking en –reductie in het kader van het Protocol van
Kyoto aan de Gemeenschap en haar lidstaten zijn toegewezen

Europese Gemeenschap (1)

19 683 181 601

België

679 368 682

Denemarken

273 827 177

Duitsland
Griekenland

4 868 520 955
694 087 947

Spanje

1 663 967 412

Frankrijk

2 819 626 640

Ierland
Italië
Luxemburg

315 158 338
2 429 132 197
45 677 304

Nederland

1 008 565 720

Oostenrijk

343 405 392

Portugal

386 956 503

Finland

355 480 975

Zweden

375 864 317

Verenigd Koninkrijk

Cyprus

3 412 080 630

Niet van toepassing

Tsjechië

902 890 649

Estland

197 902 558

Letland

119 113 402

Litouwen

221 275 934

Hongarije

578 260 222

Malta

Niet van toepassing

Polen

2 673 496 300

Slovenië

92 934 961

Slowakije

337 456 459

(1) Met het oog op de gezamenlijke nakoming, overeenkomstig artikel 4 van het Protocol van Kyoto, van de verplichtingen uit hoofde van
artikel 3, lid 1, van dat Protocol krachtens Beschikking 2002/358/EG en van toepassing op de lidstaten die zijn vermeld in bijlage II bij
die beschikking.

