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Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των
προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο
EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(EE L 264 της 9.10.2015, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα
αριθ.
►M1

Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018

L 76

σελίδα
3

ημερομηνία
19.3.2018
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ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Άρθρο 1
Αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς
1.
Θεσπίζεται το 2018 αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς
και η τοποθέτηση δικαιωμάτων στο αποθεματικό θα λειτουργεί από την
1η Ιανουαρίου 2019.

2.
Η ποσότητα δικαιωμάτων 900 εκατομμυρίων που αφαιρούνται
από τις ποσότητες του πλειστηριασμού κατά τη διάρκεια της περιόδου
2014-2016, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 176/2014
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ,
δεν προστίθεται στην ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται να
εκπλειστηριαστούν το 2019 και το 2020 αλλά θα πρέπει αντ' αυτού
να τεθεί στο αποθεματικό.

3.
Τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις
σύμφωνα με το άρθρο 10α παράγραφος 7 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και
τα δικαιώματα τα οποία δεν έχουν κατανεμηθεί σε εγκαταστάσεις λόγω
της εφαρμογής του άρθρου 10α παράγραφοι 19 και 20 της εν λόγω
οδηγίας τίθενται στο αποθεματικό το 2020. Η Επιτροπή επανεξετάζει
την οδηγία 2003/87/ΕΚ σε σχέση με τα εν λόγω μη κατανεμηθέντα
δικαιώματα και, κατά περίπτωση, υποβάλλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

4.
Η Επιτροπή δημοσιεύει τον συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων
εκπομπής που βρίσκονται σε κυκλοφορία κάθε χρόνο έως τις 15
Μαΐου του επόμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων
σε κυκλοφορία για δεδομένο έτος είναι ο συνολικός αριθμός δικαιωμά
των που εκδόθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2008 και έπειτα, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού δικαιωμάτων που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ κατά την εν λόγω περίοδο και των δικαιωμάτων χρήσης
διεθνών μορίων που διαθέτουν οι εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΣΕΔΕ
της ΕΕ και αφορούν εκπομπές έως και την 31η Δεκεμβρίου του εν
λόγω έτους, μείον τους σωρευτικούς τόνους των εξακριβωμένων εκπομ
πών από εγκαταστάσεις σύμφωνα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ μεταξύ 1ης
Ιανουαρίου 2008 και 31ης Δεκεμβρίου του εν λόγω έτους, τα τυχόν
δικαιώματα που ακυρώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τον αριθμό των δικαιωμάτων στο αποθε
ματικό. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές που αφορούν την τριετή
περίοδο από την αρχή του 2005 έως το τέλος του 2007 και τα δικαιώ
ματα που εκδόθηκαν σχετικά με τις εκπομπές αυτές. Η πρώτη δημοσί
ευση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2017.

5.
Κάθε χρόνο ένας αριθμός δικαιωμάτων ίσος με το 12 % του
συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία,
όπως ορίζεται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, αφαιρείται από την ποσότητα
δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη
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δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και
τοποθετείται στο αποθεματικό για περίοδο 12 μηνών ξεκινώντας την
1η Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους, εκτός εάν ο αριθμός των δικαιω
μάτων που πρόκειται να τοποθετηθούν στο αποθεματικό θα ήταν μικρό
τερος από 100 εκατομμύρια. Το πρώτο έτος της λειτουργίας του απο
θεματικού οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται επίσης μεταξύ 1ης
Ιανουαρίου και 1ης Σεπτεμβρίου του εν λόγω έτους του 8 % (το
οποίο αντιπροσωπεύει 1 % για κάθε ημερολογιακό μήνα) του συνολι
κού αριθμού των δικαιωμάτων που βρίσκονται σε κυκλοφορία όπως
ορίζεται στην πιο πρόσφατη δημοσίευση. ►M1 Κατά παρέκκλιση
από την πρώτη και δεύτερη περίοδο, έως την 31η Δεκεμβρίου 2023,
τα ποσοστά και τα 100 εκατ. δικαιώματα που αναφέρονται στις εν λόγω
περιόδους διπλασιάζονται. ◄
Με την επιφύλαξη του συνολικού αριθμού των προς αφαίρεση δικαιω
μάτων σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, έως την 31η Δεκεμβρίου
2025 τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2
πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ δεν λαμβάνονται
υπόψη κατά τον προσδιορισμό των μεριδίων των κρατών μελών που
συμβάλλουν στο συνολικό αυτό ποσό.
▼M1
5α.
Εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά κατά την πρώτη επανεξέταση
που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 3, παύουν πλέον να
ισχύουν από το 2023 και εξής, τα δικαιώματα που διακρατώνται στο
αποθεματικό και τα οποία υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό των δικαιω
μάτων προς πλειστηριασμό κατά το προηγούμενο έτος.
▼B
6.
Οποιοδήποτε έτος, αν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων σε
κυκλοφορία είναι μικρότερος των 400 εκατομμυρίων, απελευθερώνο
νται από το αποθεματικό 100 εκατομμύρια δικαιώματα και προστίθενται
στην ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από
τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ. Αν ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται
στο αποθεματικό είναι μικρότερος των 100 εκατομμυρίων, βάσει της
παρούσας παραγράφου απελευθερώνονται όλα τα δικαιώματα που βρί
σκονται στο αποθεματικό.
7.
Οποιοδήποτε έτος, αν δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του παρό
ντος άρθρου και έχουν εγκριθεί μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 29α της
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, απελευθερώνονται 100 εκατομμύρια δικαιώματα
από το αποθεματικό και προστίθενται στην ποσότητα δικαιωμάτων που
πρόκειται να εκπλειστηριαστούν από τα κράτη μέλη δυνάμει του
άρθρου 10 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Αν ο συνολικός
αριθμός των δικαιωμάτων που βρίσκονται στο αποθεματικό είναι μικρό
τερος των 100 εκατομμυρίων, βάσει της παρούσας παραγράφου απε
λευθερώνονται όλα τα δικαιώματα που βρίσκονται στο αποθεματικό.
8.
Αν, μετά τη δημοσίευση του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων σε
κυκλοφορία, έχουν ληφθεί μέτρα βάσει των παραγράφων 5, 6 ή 7, στα
χρονοδιαγράμματα των πλειστηριασμών λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώ
ματα που έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό ή που πρόκειται να απε
λευθερωθούν από το αποθεματικό. Τα δικαιώματα τίθενται στο αποθε
ματικό ή απελευθερώνονται από αυτό για περίοδο 12 μηνών. Αν διε
νεργείται ελευθέρωση δικαιωμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 6 ή 7,
ανεξάρτητα από την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποι
είται η ελευθέρωση, αυτή ακολουθεί τα εφαρμοστέα μερίδια των κρα
τών μελών τη στιγμή της τοποθέτησης των δικαιωμάτων στο αποθεμα
τικό, καθώς επίσης και τη σειρά με την οποία τα δικαιώματα τοποθε
τήθηκαν στο αποθεματικό.
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Άρθρο 2
Τροποποιήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ
Η οδηγία 2003/87/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.
Από το 2019 και έπειτα τα κράτη μέλη θέτουν σε πλει
στηριασμό όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί
δωρεάν σύμφωνα με τα άρθρα 10α και 10γ και δεν έχουν τοπο
θετηθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς το
οποίο θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
___________
(*) Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με
τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερό
τητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιω
μάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση
της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (ΕΕ L 264 της 9.10.2015, σ. 1).»·

β) μετά την παράγραφο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α.
Αν η ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθεται σε πλει
στηριασμό από τα κράτη μέλη κατά το τελευταίο έτος κάθε
περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της παρού
σας οδηγίας υπερβαίνει κατά 30 % ή και περισσότερο την ανα
μενόμενη μέση ποσότητα που θα τεθεί σε πλειστηριασμό κατά τα
πρώτα δύο έτη της επόμενης περιόδου πριν από την εφαρμογή
του άρθρου 1 παράγραφος 5 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, τα
δύο τρίτα της διαφοράς των ποσοτήτων αφαιρούνται από τις
ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό κατά το τελευταίο
έτος της περιόδου και προστίθενται ισόποσα στις ποσότητες που
πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη κατά
τα πρώτα δύο έτη της επόμενης περιόδου.».
2) Στο άρθρο 13 παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως
εξής:
«Τα κράτη μέλη εκχωρούν δικαιώματα σε πρόσωπα για την τρέ
χουσα περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους ακυ
ρωθέντων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο. Ομοίως, δικαιώματα που
βρίσκονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς και τα
οποία δεν είναι πλέον έγκυρα αντικαθίστανται από δικαιώματα τα
οποία είναι έγκυρα για την τρέχουσα περίοδο.».

Άρθρο 3
Επανεξέταση
Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του αποθεματικού στο πλαίσιο
της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας
2003/87/ΕΚ. Η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να εξετάζει τις σχετικές
επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα, ιδιαίτερα στον βιομηχανικό τομέα,
συμπεριλαμβανομένων του ΑΕΠ, της απασχόλησης και των δεικτών
επενδύσεων. Εντός τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας του
αποθεματικού και στη συνέχεια ανά πενταετία η Επιτροπή, βάσει ανά
λυσης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς
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άνθρακα, θα επανεξετάσει το αποθεματικό και, αν χρειαστεί, θα υπο
βάλει πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σε
κάθε επανεξέταση μελετάται με ιδιαίτερη προσοχή το ποσοστό για
τον καθορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων που τίθενται στο αποθε
ματικό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης,
καθώς και η αριθμητική τιμή του ορίου για τον συνολικό αριθμό
δικαιωμάτων σε κυκλοφορία και ο αριθμός δικαιωμάτων που θα απε
λευθερωθούν από το αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρα
φος 6 ή 7 της παρούσας απόφασης. Στην επανεξέτασή της η Επιτροπή
ερευνά επίσης τον αντίκτυπο του αποθεματικού στην ανάπτυξη της
οικονομίας, στην απασχόληση, στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα
της Ένωσης και στον κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

Άρθρο 4
Μεταβατική διάταξη
Το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως τροποποι
ήθηκε από την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (1), εξακολουθεί να ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου
2018.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη
βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής
αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 63).

