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Απόφαση περί μη διατύπωσης αντίρρησης σε εκτελεστικά μέτρα: εκπομπή 

αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-2020   

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2014 περί μη διατύπωσης 

αντίρρησης ως προς το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ.../... της Επιτροπής που τροποποιεί 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των 

πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-

2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... της Επιτροπής που τροποποιεί τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό τον καθορισμό του όγκου των 

πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατά την περίοδο 2013-

2020, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 για τη θέσπιση του συστήματος εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση 

της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου1, 

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 8 Ιανουαρίου 2014 η επιτροπή που 

αναφέρεται στο άρθρο 23 της ανωτέρω οδηγίας, 

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 7 Ιανουαρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής, διά της 

οποίας του ζητείται να δηλώσει ότι δεν θα διατυπώσει αντίρρηση επί του σχεδίου 

κανονισμού, 

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 30 Ιανουαρίου 2014 επιστολή της Επιτροπής 

Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς τον Πρόεδρο της 

Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,  

– έχοντας υπόψη την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για 

τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται 

στην Επιτροπή2, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 87α παράγραφος 6 

του Κανονισμού του, 

1. δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής· 

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στην Επιτροπή και, 

προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο. 

                                                 
1  ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32. 
2  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 


