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– 

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT* 

op het voorstel van de Commissie 

--------------------------------------------------------- 

VERORDENING (EU) Nr. …/2014 

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 wat betreft de technische uitvoering 

van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 

klimaatverandering 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, 
lid 1, 
Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 
Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen, 
Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1, 
Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 
Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure2, 

                                                 
* Amendementen: nieuwe of vervangende tekst staat in vet en cursief, schrappingen zijn met het 
symbool ▐ aangegeven. 
1 Advies van 26 februari 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). 
2 Standpunt van het Europees Parlement van … (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) 
en besluit van de Raad van … 
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Overwegende hetgeen volgt: 
(1) De achtste Conferentie van de Partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde 

Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), waarin de Partijen bij het Protocol 
van Kyoto bijeenkomen, heeft op 8 december 2012 de Wijziging van Doha 

aangenomen, waarbij een tweede verbintenisperiode wordt ingesteld voor het 
Protocol van Kyoto, die begint op 1 januari 2013 en afloopt op 31 december 2020 
(de Wijziging van Doha). 

(2) Volgens artikel 4 van het Protocol van Kyoto kunnen partijen hun verplichtingen 

uit hoofde van artikel 3 van het Protocol van Kyoto gezamenlijk nakomen. Bij het 

aannemen van de Wijziging van Doha hebben de Unie en haar lidstaten, samen 

met Kroatië en IJsland, verklaard dat de gekwantificeerde verbintenissen inzake 

emissiebeperking en -reductie voor de Unie, haar lidstaten, Kroatië en IJsland, 

voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto gebaseerd zijn op de 

afspraak dat deze gezamenlijk zullen worden vervuld in overeenstemming met 

artikel 4 van het Protocol van Kyoto. Die verklaring komt tot uitdrukking in het 

rapport van de conferentie en is door de Raad op 17 december 2012 bekrachtigd. 



 

AM\1026765NL.doc 3/17 PE533.810v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

(3) Overeenkomstig het Protocol van Kyoto moeten de partijen die overeengekomen 

zijn hun verplichtingen uit hoofde van artikel 3 van het Protocol van Kyoto 

gezamenlijk na te komen, in deze overeenkomst de respectieve emissieniveaus 

bepalen die aan elk van hen zijn toegekend. Overeenkomstig het Protocol van 

Kyoto moeten de partijen bij een overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming het 

secretariaat van het UNFCCC op de datum van neerlegging van hun akten van 

aanvaarding in kennis stellen van de voorwaarden van die overeenkomst. 
(4) Voor de sluiting van de Wijziging van Doha, de uitvoering van de bijbehorende 

besluiten van de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC, waarin de Partijen bij 
het Protocol van Kyoto bijeenkomen en een overeenkomst inzake gezamenlijke 
nakoming in de Unie, zullen regels moeten worden opgesteld om de technische 
uitvoering van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto in de Unie, 
met inbegrip van de overgang van de eerste naar de tweede verbintenisperiode, te 
waarborgen, opdat een overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming doeltreffend 
kan functioneren en  die overeenkomst is afgestemd op de regeling voor de 
emissiehandel van de Unie (het EU-ETS), welke regeling is ingesteld bij Richtlijn 
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad1 en Beschikking 
nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad2. 

                                                 
1 Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en 
tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32). 
2 Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 
inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de 
verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen tot 2020 te 
voldoen (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 136). 
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(5) Tijdens de eerste verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto zijn de 
internationaal overeengekomen voorschriften voor de boekhouding en het beheer van 
emissies en eenheden en voor de gezamenlijke nakoming door de Unie en haar 
lidstaten uitgevoerd op grond van Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 en Verordeningen (EG) nr. 2216/20042 en (EU) nr. 920/20103 
van de Commissie. Verordeningen (EG) nr. 2216/2004 en (EU) nr. 920/2010 zijn 
vervangen door Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie4, die bepalingen 
bevat voor het beheer van eenheden met betrekking tot de uitvoering en het 
functioneren van de EU-ETS en Beschikking nr. 406/2009/EG. De onlangs 
vastgestelde Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad5, tot intrekking en vervanging van Beschikking nr. 280/2004/EG, bevat niet 
de rechtsgrond die de Commissie in staat zou stellen de noodzakelijke technische 
uitvoeringsregels vast te stellen voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol 
van Kyoto overeenkomstig de voorwaarden van de Wijziging van Doha, de 

besluiten van de Conferentie van de Partijen bij het UNFCCC, waarin de Partijen 

bij dit Protocol bijeenkomen, en een overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming. 
(6) Wanneer een lidstaat ernstig wordt benadeeld door een specifieke en uitzonderlijke 

situatie, met inbegrip van boekhoudkundige inconsistenties bij het afstemmen van 

de uitvoering van de Uniewetgeving op de in het Protocol van Kyoto 

overeengekomen regels, zonder afbreuk te doen aan de nakoming van de 

verplichtingen van de lidstaten op grond van Beschikking nr. 406/2009/EG, moet 

de Commissie, voor zover de eenheden aan het einde van de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto beschikbaar zijn, maatregelen 

nemen om die situatie aan te pakken, door gecertificeerde emissiereducties 

(certified emission reductions - CER's), emissiereductie-eenheden (emission 

reduction units - ERU's) of  toegewezen eenheden (assigned amount units - 

AAU's) die in het register van de Unie worden gehouden, over te dragen naar het 

                                                 
1 Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 
betreffende een bewakingssysteem voor de uitstoot van broeikasgassen in de Gemeenschap en de 
uitvoering van het Protocol van Kyoto (PB L 49 van 19.2.2004, blz. 1). 
2 Verordening (EG) nr. 2216/2004 van de Commissie van 21 december 2004 inzake een 
gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de 
Raad (PB L 386 van 29.12.2004, blz. 1). 
3 Verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 tot instelling van een 
EU-register voor de op 31 december 2012 eindigende perioden van de EU-regeling voor de handel in 
emissierechten krachtens Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en 
Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 270 van 14.10.2010, 
blz. 1). 
4 Verordening (EU) nr. 389/2013 van de Commissie van 2 mei 2013 tot instelling van een EU-
register overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, Beschikkingen 
nr. 280/2004/EG en nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de 
Verordeningen (EU) nr. 920/2010 en (EU) nr. 1193/2011 van de Commissie (PB L 122 van 3.5.2013, 
blz. 1). 
5 Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 
betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een 
rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met 
betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG (PB L 165 van 
18.6.2013, blz. 13). 
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register van die lidstaat. 
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(7) Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de tenuitvoerlegging van artikel 

10, lid 7, van Verordening (EU) nr. 525/2013 moeten aan de Commissie 

uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden 

uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 

Europees Parlement en de Raad
1
. 

(8) Besluit 1/CMP.8 van de Conferentie van de partijen bij het UNFCCC, waarin de 
partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen ("Besluit 1/CMP.8"), wijzigt de 
regels die zijn vastgesteld om tijdens de tweede verbintenisperiode van het Protocol 
van Kyoto aan flexibele mechanismen deel te kunnen nemen. Het beperkt ook de 
overdracht van eenheden van de eerste naar de tweede verbintenisperiode, en 
bepaalt dat elke Partij een rekening voor de reserve van overschotten uit de vorige 
periode moet instellen. Voorts voorziet dat besluit in een heffing ten bedrage van 2% 
van de opbrengsten op de eerste internationale overdracht van AAU's en op de 
verlening van ERU's voor gemeenschappelijke-uitvoeringsprojecten onmiddellijk na 
de omzetting in ERU's van AAU's of van verwijderingseenheden (RMU's) die 
voorheen aan de partijen toebehoorden. Over nadere regels voor de tenuitvoerlegging 
van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto wordt momenteel 
onderhandeld. 

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 

16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing 

zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 

Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13). 
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(9) In de overeenkomstig deze verordening vast te stellen gedelegeerde handelingen, 

moet de Commissie voorzien in een clearingproces aan het einde van de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto, waarbij eventuele netto-

overdrachten van jaarlijkse emissieruimten overeenkomstig Beschikking 

nr. 406/2009/EG en eventuele netto-overdrachten van toelagen met derde landen 

die deelnemen aan de EU-ETS en die geen partij zijn bij een overeenkomst inzake 

gezamenlijke nakoming met de Unie en haar lidstaten, worden gevolgd door de 

overdracht van een overeenkomstig aantal AAU's. 
(10) De geldende internationale regels inzake het boekhoudsysteem voor emissies en 

voortgang bij de verwezenlijking van verplichtingen worden naar verwachting 

aangenomen op de volgende klimaatconferentie die in december 2014 in Lima 

wordt gehouden. De Europese Unie en haar lidstaten moeten dit samen met derde 

landen helpen realiseren. 
(11) Op grond van Besluit 1/CMP.8, dat van partijen vereist dat zij, uiterlijk 2014, hun 

verplichtingen voor de tweede verbintenisperiode herzien, kan worden overwogen 

een aantal AAU's, CER's and ERU's te annuleren om hun verbintenis ambitieuzer 

te maken. 
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(12) Met het oog op de vaststelling van coherente regels voor de technische uitvoering 
van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto in de Unie, met 
inbegrip van de overgang van de eerste naar de tweede verbintenisperiode, opdat de 
gezamenlijke nakoming van de verplichtingen van de Europese Unie, haar lidstaten 
en IJsland in de tweede verbintenisperiode doeltreffend kan functioneren, en opdat 
die uitvoering is afgestemd op het functioneren van EU-ETS en Beschikking 
nr. 406/2009/EG inzake de verdeling van de inspanningen, moet aan de Commissie 
de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, vanaf de datum van de sluiting door de Unie van de Wijziging van 
Doha tot het einde van de extra periode voor het nakomen van verplichtingen uit 

hoofde van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot 

passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. Bij de 
voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen moet de Commissie 
erop 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 overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming  
afgesloten tussen de Unie, haar lidstaten en eventuele derde landen, op grond van 

de artikelen 3 en 4 van het Protocol van Kyoto en de toepasselijke wetgeving van de 
Unie. 
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(13) In de conclusies van de Raad van 9 maart 2012 staat dat de gekwantificeerde 

emissiebeperkings- of reductiedoelstelling van de Unie tijdens de tweede 

verbintenisperiode wordt bepaald op basis van de totale broeikasgasemissies van de 

Unie die gedurende de periode 2013-2020 in het kader van haar wetgevingspakket 

klimaat en energie zijn toegestaan, en aldus strookt met de unilaterale toezegging 

van de Unie om de uitstoot uiterlijk in 2020 met 20% terug te brengen; die 

conclusies bevestigen in dit verband dat met deze benadering de 

emissiereductieverplichtingen van individuele lidstaten niet verder moeten gaan 

dan de verplichtingen die in Uniewetgeving zijn vastgesteld. 
(14) Er moet op worden toegezien dat de door de toepasselijke besluiten van de 

instanties van het UNFCCC of van het Protocol van Kyoto ingestelde beperkingen 

op de overdracht van ERU's en CER's van de eerste naar de tweede 

verbintenisperiode, in acht worden genomen. 

(15) Verordening (EU) nr. 525/2013 moet derhalve dienovereenkomstig worden 

gewijzigd, 
HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 
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Artikel 1 

Verordening (EU) nr. 525/2013 wordt als volgt gewijzigd: 
1) In artikel 3 worden de volgende punten ingevoegd: 

"(13 bis) "reserve voor de verbintenisperiode" of "CPR" (commitment period 
reserve): een reserve die is ingesteld overeenkomstig de bijlage bij 
Besluit 11/CMP.1 of andere toepasselijke besluiten van instanties van het 
UNFCCC of het Protocol van Kyoto; 

(13 ter) "reserve van overschotten uit de vorige periode" of "PPSR" (previous 
period surplus reserve): de rekening die is ingesteld overeenkomstig 
Besluit 1/CMP.8 van de Conferentie van de partijen bij het UNFCCC waarin 
de partijen bij het Protocol van Kyoto bijeenkomen (Besluit 1/CMP.8) of 
andere relevante besluiten van instanties van het UNFCCC of het Protocol 
van Kyoto; 

(13 quater) "overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming": de voorwaarden van 
een overeenkomst in overeenstemming met artikel 4 van het Protocol van 

Kyoto, afgesloten tussen de Unie, haar lidstaten en eventuele derde landen, 

om hun verplichtingen uit hoofde van artikel 3 van dat Protocol voor de 

tweede verbintenisperiode gezamenlijk na te komen;". 
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2) Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 
a) aan lid 1 wordt de volgende alinea toegevoegd: 

"De Unie en de lidstaten geven elk in hun respectieve, uit hoofde van de eerste 
alinea ingestelde registers, verantwoording voor de respectieve hoeveelheden 
die hun in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto werden 
toegewezen, en voeren de in de eerste alinea bedoelde transacties uit, in 
overeenstemming met Besluit 1/CMP.8 of andere relevante besluiten van de 
instanties van het UNFCCC of het Protocol van Kyoto, ▌en met een 
overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming. Met het oog daarop doen de 

Unie en elke lidstaat, elk in hun respectieve registers, het volgende: 

– zij openen en beheren partijtegoedrekeningen, waaronder een 

depositorekening, en verlenen op die partijtegoedrekeningen een 

hoeveelheid AAU's die beantwoordt aan de respectieve hun toegewezen 

hoeveelheden voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van 

Kyoto; 
– zij verantwoorden de verlening, het bezit, de overdracht, de verwerving, 

de intrekking, de afboeking, de vervanging of de wijziging van de 

vervaldatum van, in voorkomend geval, AAU's, RMU's, ERU's, CER's, 

tCER's en lCER's die in hun respectieve registers worden gehouden 

voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto; 
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– zij stellen een reserve voor de verbintenisperiode in en houden die aan; 
– zij dragen AAU's, CER's en ERU's die in hun respectieve registers 

worden gehouden over van de eerste naar de tweede verbintenisperiode 

van het Protocol van Kyoto, en stellen een reserve van overschotten uit 

de vorige periode in en beheren de daarin gehouden AAU's; 
– zij verantwoorden de overdracht van AAU's of ERU's, als een deel van 

de opbrengsten na de verlening van ERU's en bij de eerste 

internationale overdracht van AAU's."; 
b) de volgende leden worden toegevoegd: 

"5. De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 25 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde via de registers van de Unie en van 
de lidstaten de noodzakelijke technische tenuitvoerlegging van het 
Protocol van Kyoto te bewerkstelligen uit hoofde van Besluit 1/CMP.8 
of andere relevante besluiten van de instanties van het UNFCCC of 

van het Protocol van Kyoto, en een overeenkomst inzake gezamenlijke 

nakoming, overeenkomstig lid 1. 
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6. De Commissie is tevens bevoegd overeenkomstig artikel 25 

gedelegeerde handelingen vast te stellen om ervoor te zorgen dat: 
– eventuele netto-overdrachten van jaarlijkse emissieruimten 

overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EC en eventuele netto-

overdrachten van toelagen met derde landen die deelnemen aan 

de bij Richtlijn 2003/87/EG ingestelde regeling voor de 

emissiehandel binnen de Unie en die geen partij zijn bij een 

overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming, worden gevolgd 

door de overdracht van een overeenkomstig aantal AAU's door 

middel van een clearingproces aan het einde van de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto; 
– de transacties die noodzakelijk zijn om de tenuitvoerlegging van 

de door de besluiten van de instanties van het UNFCCC of van 

het Protocol van Kyoto ingestelde beperkingen op de overdracht 

van ERU's en CER's van de eerste naar de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto in overeen-

stemming te brengen met artikel 11 bis van Richtlijn 2003/87/EG, 

worden uitgevoerd; die transacties beletten niet dat de lidstaten 

voor andere doelen nog extra ERU's en CER's van de eerste naar 

de tweede verbintenisperiode kunnen overdragen, mits de 

beperkingen op de overdrachten van ERU's en CER's van de 

eerste naar de tweede verbintenisperiode niet worden 

overschreden. 
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7. Wanneer een lidstaat ernstig wordt benadeeld door een specifieke en 

uitzonderlijke situatie, zoals boekhoudkundige inconsistenties bij het 

afstemmen van de uitvoering van de Uniewetgeving op de op grond van 

het Protocol van Kyoto overeengekomen regels, kan de Commissie, 

voor zover de eenheden aan het einde van de tweede verbintenisperiode 

van het Protocol van Kyoto beschikbaar zijn, maatregelen nemen om 

die situatie te verhelpen. De Commissie krijgt daarom de bevoegdheid 

CER's, ERU's of AAU's die in het register van de Unie worden 

gehouden, bij uitvoeringshandeling over te dragen naar het register 

van die lidstaat. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in 

artikel 26, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld. De 

bevoegdheid om die uitvoeringshandelingen vast te stellen, wordt aan 

de Commissie toegekend vanaf de datum van de sluiting door de Unie 

van de Wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto. 
8. Bij de vaststelling van gedelegeerde handelingen op grond van de 

leden 5 en 6, draagt de Commissie zorg voor de overeenstemming met 
Richtlijn 2003/87/EG en Beschikking 406/2009/EG en de consistente 
uitvoering van de internationaal overeengekomen boekhoudkundige 
voorschriften, de optimalisering van de transparantie en de 
nauwkeurigheid van de boekhouding van AAU's, RMU's, ERU's, 
CER's, tCER's and lCER's door de Unie en de lidstaten, en vermijdt ze 
daarbij administratieve lasten en kosten zoveel mogelijk, met inbegrip 
van de lasten en kosten die verband houden met het deel van de 

opbrengsten en IT-ontwikkeling en -onderhoud. Het is van bijzonder 

belang dat de Commissie zoals gebruikelijk deskundigen, onder meer 

uit de lidstaten, raadpleegt voordat zij deze gedelegeerde handelingen 

vaststelt.". 
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3) Aan artikel 11 wordt het volgende lid toegevoegd: 
"3. Aan het einde van de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto, 

en overeenkomstig Besluit 1/CMP.8 of andere relevante besluiten van de 

instanties van het UNFCCC of van het Protocol van Kyoto, en een 

overeenkomst inzake gezamenlijke nakoming, trekken de lidstaten en de 

Unie elk uit hun respectieve registers de AAU's, RMU's, ERU's, CER's, 

tCER's of lCER's terug die overeenkomen met de broeikasgasemissies uit 

bronnen en verwijderingen door putten die gedekt zijn door de respectieve 

hun toegewezen hoeveelheden.". 
4) Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd: 

a) in lid 2 wordt de eerste zin vervangen door: 
"De in artikel 6, artikel 7 en artikel 10, lid 4, bedoelde bevoegdheid om 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 

toegekend voor een periode van vijf jaar met ingang van 8 juli 2013."; 
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b) het volgende lid wordt ingevoegd: 
"2 bis. De in artikel 10, leden 5 en 6, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend vanaf 

de datum van de sluiting door de Unie van de Wijziging van Doha van 

het Protocol van Kyoto, tot het einde van de aanvullende periode voor 

het nakomen van verplichtingen uit hoofde van de tweede 

verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto.". 
5) Aan artikel 26 wordt het volgende lid toegevoegd: 

"3. In het geval van artikel 10, lid 7, neemt de Commissie, indien het comité geen 
advies heeft uitgebracht, het ontwerp van uitvoeringshandeling niet aan en is 

artikel 5, lid 4, derde alinea, van Verordening (EU) nr. 182/2011 van 

toepassing.". 
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Artikel 2 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in 
het Publicatieblad van de Europese Unie. 
 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 
Gedaan te , 

Voor het Europees Parlement Voor de Raad 

De voorzitter De voorzitter 

 

 

Or. en 

 


