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Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος 

Η τροπολογία 11 διατυπώνεται ως εξής: 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων 

παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η 

δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. 

Κατά συνέπεια, και όπως επιβεβαιώθηκε 

από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το μερίδιο 

(6) Ο πλειστηριασμός δικαιωμάτων 

παραμένει ο γενικός κανόνας, ενώ η 

δωρεάν κατανομή αποτελεί εξαίρεση. 

Κατά συνέπεια, το μερίδιο των 

δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το οποίο 
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των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό το 

οποίο ανήλθε σε ποσοστό 57% κατά την 

περίοδο 2013-2020, δεν θα πρέπει να 

μειωθεί. Η εκτίμηση επιπτώσεων της 

Επιτροπής παρέχει λεπτομέρειες σχετικά 

με το μερίδιο των πλειστηριασμών και 

καθορίζει ότι αυτό το ποσοστό του 57% 

αποτελείται από δικαιώματα που έχουν 

πλειστηριασθεί για λογαριασμό των 

κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα 

που προορίζονται για τους 

νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν 

κατανεμηθεί, δικαιώματα για τον 

εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και 

δικαιώματα που πρόκειται να 

πλειστηριασθούν σε μεταγενέστερο χρόνο 

λόγω της εγγραφής τους στο αποθεματικό 

για τη σταθερότητα της αγοράς που 

θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου19. 

θα πρέπει να είναι 57% κατά την περίοδο 

2021-2030, θα πρέπει να μειωθεί με την 

εφαρμογή διατομεακού διορθωτικού 

συντελεστή προκειμένου να 

προστατευτούν οι τομείς εκείνοι που 

εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα. Η εκτίμηση 

επιπτώσεων της Επιτροπής παρέχει 

λεπτομέρειες σχετικά με το μερίδιο των 

πλειστηριασμών και καθορίζει ότι αυτό το 

μερίδιο πλειστηριασμών του 57% 

αποτελείται από δικαιώματα που έχουν 

εκπλειστηριαστεί για λογαριασμό των 

κρατών μελών, μεταξύ άλλων δικαιώματα 

που προορίζονται για τους 

νεοεισερχόμενους αλλά δεν έχουν 

κατανεμηθεί, δικαιώματα για τον 

εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε ορισμένα κράτη μέλη και 

δικαιώματα που πρόκειται να 

εκπλειστηριαστούν σε μεταγενέστερο 

χρόνο λόγω της εγγραφής τους στο 

αποθεματικό για τη σταθερότητα της 

αγοράς (ΑΣΑ) που θεσπίστηκε με την 

απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Θα 

πρέπει να συσταθεί Ταμείο Δίκαιης 

Μετάβασης για τη στήριξη περιοχών με 

υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε 

εξαρτώμενους από τον άνθρακα τομείς 

και με κατά κεφαλήν ΑΕΠ πολύ 

χαμηλότερο από τον μέσο όρο της 

Ένωσης. 

__________________ ––––––––––––––––––– 

18 SEC(2015)XX  

19 Απόφαση (ΕΕ) 2015/ ... του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ... 

σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία 

αποθεματικού για τη σταθερότητα της 

αγοράς για το σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 

θερμοκηπίου της Ένωσης και για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ 

L […], […], σ. […]). 

19 Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, 

σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία 

αποθεματικού για τη σταθερότητα της 

αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου και την τροποποίηση της 

οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 

9.10.2015, σ. 1). 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.) 
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Η τροπολογία 81 διαγράφεται. 

 

(Αφορά όλες τις γλώσσες.)  

 


