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Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: de ter 

veiling aan te bieden hoeveelheden broeikaseffectgassen voor de periode 

2013-2020  

Besluit van het Europees Parlement van 6 februari 2014 om geen bezwaar te maken tegen 

het ontwerp van Verordening (EU) nr. .../... van de Commissie tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1031/2010 ter vaststelling van de ter veiling aan te bieden 

hoeveelheden broeikaseffectgassen voor de periode 2013-2020 (D031326/02 – 

2014/2523(RPS)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien ontwerpverordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 1031/2010 met name met het oog op de vaststelling van het volume 

te veilen broeikasgasemissierechten voor de periode 2013-2020, 

– gezien 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 Raad1, 

– gezien het advies van 8 januari 2014 van het in artikel 23 van bovengenoemde 

verordening bedoelde comité, 

– gezien de brief van de Commissie van 7 januari 2014, waarin zij het Parlement verzoekt 

te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de ontwerpverordening, 

– gezien de brief van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

van 30 januari 2014 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters, 

– gezien Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden2, 

– gezien artikel 88, lid 4, onder d), en artikel 87 bis, lid 6, van zijn Reglement, 

1. verklaart geen bezwaar te maken tegen de ontwerpverordening van de Commissie; 

2. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Commissie en, ter informatie, 

aan de Raad. 
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