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Predlog zakonodajne resolucije 

Predlog spremembe 11 se glasi: 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Prodaja pravic na dražbi ostaja 

splošno pravilo, brezplačna dodelitev pa je 

izjema. Kot je potrdil Evropski svet, se 

zato delež pravic, ki se prodajo na dražbi, 

ki v obdobju 2013–2020 znaša 57 %, ne bi 

smel zmanjšati. Ocena učinka Komisije18 

(6) Prodaja pravic na dražbi ostaja 

splošno pravilo, brezplačna dodelitev pa je 

izjema. Zato bi se moral delež pravic, ki se 

prodajo na dražbi, ki bi moral v 

obdobju 2013–2020 znašati 57 %, 

zmanjšati z uporabo medsektorskega 
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navaja podrobne podatke o deležu pravic, 

ki se prodajo na dražbi, in določa, da ta 57-

odstotni delež sestavljajo pravice, ki se 

prodajo na dražbi v imenu držav članic, 

vključno s pravicami, ki so namenjene 

novim udeležencev, vendar niso dodeljene, 

pravice za modernizacijo proizvodnje 

električne energije v nekaterih državah 

članicah in pravice, ki se pozneje prodajo 

na dražbi zaradi vključenosti v rezervo za 

stabilnost trga, vzpostavljeno s 

Sklepom (EU) 2015/... Evropskega 

parlamenta in Sveta19. 

korekcijskega faktorja, da se zaščitijo 

sektorji, ki so najbolj izpostavljeni 

tveganju selitve virov CO2.  Ocena učinka 

Komisije navaja podrobne podatke o 

deležu pravic, ki se prodajo na dražbi, in 

določa, da ta 57-odstotni delež sestavljajo 

pravice, ki se prodajo na dražbi v imenu 

držav članic, vključno s pravicami, ki so 

namenjene novim udeležencev, vendar niso 

dodeljene, pravice za modernizacijo 

proizvodnje električne energije v nekaterih 

državah članicah in pravice, ki se pozneje 

prodajo na dražbi zaradi vključenosti v 

rezervo za stabilnost trga, vzpostavljeno s 

Sklepom (EU) 2015/1814 Evropskega 

parlamenta in Sveta19. Vzpostaviti bi bilo 

treba pravičen sklad za prehod v podporo 

regijam z visokim deležem delavcev v 

sektorjih, ki so odvisni od ogljika, in BNP 

na prebivalca precej pod povprečjem 

Unije.  

__________________  

18 SEC(2015)XX  

19Sklep (EU) 2015/... Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne ... o vzpostavitvi 

in delovanju rezerve za stabilnost trga za 

sistem Unije za trgovanje z emisijami 

toplogrednih plinov in o spremembi 

Direktive 2003/87/ES (UL L […], […], 

str. […]). 

19 Sklep(EU)2015/1814 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 

o vzpostavitvi in delovanju rezerve za 

stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje 

z emisijami toplogrednih plinov in 

spremembi Direktive 2003/87/ES 

(UL L 264, 9.10.2015, str. 1). 

 

Predlog spremembe 81 se črta. 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


