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КРАТКА ОБОСНОВКА

Директивата за пазарната злоупотреба 2003/6/ЕО въведе цялостна рамка за справяне с 
„пазарната злоупотреба“ (търговия с вътрешна информация и манипулиране на пазара). 
Предложеният регламент разширява обхвата на правната рамка за пазарната 
злоупотреба, като включва всеки финансов инструмент, обхванат от Директивата за 
пазарите на финансови инструменти (MiFID), която има за цел укрепване на 
интегритета на пазара и защита на инвеститорите при същевременно осигуряване на 
единен набор от правила и на равни условия.

Преработването на Директивата за пазарите на финансови инструменти, предложено 
същевременно от Комисията, прекласифицира квотите за емисии в рамките на схемата 
за търговия с емисии на ЕС като финансови инструменти, като по този начин целият 
пазар на квоти на емисии на ЕС попада в обхвата на регулирането на финансовите 
пазари.
Докато над 80% от пазара на квоти за емисии е пазар на деривати и по тази причина 
вече е обхванат от Директивата за пазарите на финансови инструменти и Директивата 
за пазарната злоупотреба, новият регламент за пазарните злоупотреби има за цел да 
разшири защитата на пазара до първичния пазар и нерегулираните спот пазари на квоти 
за емисии, за да се избегнат злоупотреби, които биха могли да подкопаят доверието в 
схемата за търговия с емисии на ЕС. Директивата за пазарите на финансови 
инструменти и Директива 2003/6/ЕО относно пазарната злоупотреба ще се прилагат, 
повишавайки сигурността на пазара, без да се засяга на неговата цел, която остава 
намаляването на емисиите.

Ако като част от преразглеждането на Директивата за пазарите на финансови 
инструменти квотите за емисии в рамките на схемата за търговия с емисии на ЕС бъдат 
прекласифицирани като финансови инструменти и квотите за емисии попаднат в 
обхвата на рамката за пазарните злоупотреби, разпоредбите ще трябва да бъдат 
коригирани, като се вземе предвид специфичният характер на тези инструменти. 

Ето защо предложението за регламент въвежда специфично определение за вътрешна 
информация за квоти за емисии. За разлика от традиционните финансови инструменти 
задължението за оповестяване на вътрешна информация не е на емитента 
(компетентният орган от обществения сектор като Комисията, чиито цели по 
отношение на политиката в областта на изменението на климата не трябва да бъдат 
възпрепятствани от задължения за оповестяване), а вместо това е на пазарните 
участници. Информацията, която следва да бъде разкрита, обикновено ще се отнася до 
физическата дейност на разкриващата страна, като например капацитет и използване на 
инсталациите.

Докладчикът по становище подкрепя предложението на Комисията, що се отнася до 
включването на квотите за емисии в рамката за пазарните злоупотреби, за да се 
гарантира, че цялата организирана търговия се извършва на регулираните места за 
търгуване с почти еднакви изисквания по отношение на прозрачност, организация и 
пазарен надзор. В същото време са представени редица изменения с цел да се подобри 
ефективността на предложението.
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Особено важен аспект на регламента е, че той предвижда освобождаване от 
задължението за оповестяване на вътрешна информация за тези пазарни участници, 
които няма вероятност да окажат съществено влияние върху формирането на цените на 
квотите за емисии. Комисията възнамерява да определи минималния праг за 
освобождаване (изразен в годишни емисии на CO2 или номинална топлинна мощност 
или комбинация от тях) с помощта на делегиран акт. 

На практика само информация относно дейността на най-големите източници на 
емисии в рамките на схемата за търговия с емисии (обикновено принадлежащи към 
енергийния сектор на ЕС) може да се очаква да има значително влияние върху 
формирането на цената на въглерода: в ЕС се счита, че само около 7% от инсталациите 
(„големите“, които излъчват над 500.000 тона CO2 годишно) са отговорни за 80% от 
емисиите, а само 20 предприятия държат почти половината от квотите, разпределени на 
пазара.

Ето защо за избягване на несигурност на пазара би било подходящо споменатите по-
горе прагове от самото начало да са изрично определени в текста на регламента. 
Докладчикът предлага праговете да се определят на 3 милиона тона еквивалент на 
въглероден двуокис и 300 MW номинална топлинна мощност за горивните дейности, с 
цел налагане на задължения за оповестяване на информация само на най-важните 
участници на пазара. Въпреки това се счита за целесъобразно да се оправомощи 
Комисията да изменя тези прагове с делегирани актове, за да се вземе предвид 
развитието на технологиите и пазара, например за справяне с нестабилността на цените 
или евентуална асиметрия на пазара.

Освен това се изясни, че на длъжностни лица на Комисията и държавите членки, които 
имат достъп до вътрешна информация, следва изрично да се забрани участие в 
практики за пазарна злоупотреба.

В заключение се добавя разпоредба за включване в обхвата на регламента на бъдещи 
схеми за търговия с емисии, в които ЕС може да участва в резултат на глобални 
споразумения, така че да се осигури същото ниво на защита на пазара за тези нови 
пазари, както за СТЕ на ЕС.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Вследствие на класифицирането 
на квотите за емисии като 
финансови инструменти в рамките 
на преразглеждането на 
Директивата за пазарите на 
финансови инструменти, те също ще 
бъдат включени в обхвата на 
настоящия регламент. Съгласно 
Директивата за установяване на 
схема за търговия с квоти за емисии 
(Директивата за СТЕ на ЕС), 
Европейската комисия, държавите 
членки и други официално определени 
органи са отговорни, наред с другото, 
за техническото издаване на квоти за 
емисии, тяхното безплатно 
разпределяне сред отговарящите на 
изискванията за допустимост 
сектори на индустрията и нови 
участници, и по-общо за развитието 
и изпълнението на рамката на 
политиката на Съюза в областта на 
изменението на климата, която е в 
основата на предлагането на квоти за 
емисии за купувачите „по 
задължение“ в рамките на  СТЕ на 
ЕС. В изпълнение на тези задължения 
тези публични органи имат достъп до 
поверителна непублична информация 
за цените и в съответствие с 
Директивата за СТЕ на ЕС може да 
се наложи да изпълняват някои 
действия на пазара във връзка с квоти 
за емисии. За да се запази 
способността на Европейската 
комисия, на държавите членки и 
други официално определени органи да 
развиват и изпълняват политиката 
на Европейския съюз в областта на 
изменението на климата, 
дейностите на тези публични органи, 
предприемани изключително с цел 
провеждане на тази политика и 
отнасящи се до квотите за емисии, 
трябва да бъдат освободени от 
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прилагането на настоящия 
регламент. Такова освобождаване не 
следва да има отрицателно 
въздействие върху цялостното ниво 
на прозрачност на пазара, тъй като 
тези публични органи имат законови 
задължения да работят по начин, 
който гарантира надлежно, 
справедливо и недискриминационно 
оповестяване на нови решения, 
разработки и данни с поверителен по 
отношение на цените характер, 
както и на достъпа до тях. Освен 
това в рамките на Директивата за 
СТЕ на ЕС и съответните актове за 
изпълнение съществуват гаранции за 
справедливо и недискриминационно 
оповестяване на специфична 
поверителна ценова информация, 
съхранявана от публичните органи. 
Същевременно  за публични органи, 
участващи в изпълнение на 
политиката на Съюза в областта на 
изменението на климата, 
освобождаването не трябва да се 
разширява в случаите, когато тези 
публични органи участват в действия 
или сделки, които не преследват 
целите на политиката на Съюза в 
областта на изменението на 
климата или когато физически лица, 
работещи за някой от тези органи, се 
ангажират в действия или сделки в 
собствен интерес.

Or. en

(Вж. изменение 2 към съображение 16.)

Обосновка

Причините и границите на изключването на публични органи (емитенти на квоти за 
емисии) от приложното поле на настоящия регламент, когато техните действия се 
предприемат в рамките на провеждането на политиката на Съюза в областта на 
изменението климата, би трябвало да бъдат изяснени по-добре. Трябва също така да 
стане ясно, че на държавните служители с достъп до вътрешна информация за 
квотите за емисии е забранено да я използват за участие в действия, насочени към 
пазарни злоупотреби.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) В следствие на класифицирането 
на квотите за емисии като 
финансови инструменти в рамките 
на преразглеждането на 
Директивата относно пазарната 
злоупотреба, те също ще бъдат 
включени в обхвата на настоящия 
регламент. Като се има предвид 
специфичното естество на тези 
инструменти и структурните 
характеристики на пазара на 
въглеродни емисии, е необходимо да се 
гарантира, че дейността на 
държавите-членки, Европейската 
комисия и други официално 
определени органи с отношение към 
квотите за емисии, не е ограничена 
при изпълнението на политиката на 
Съюза в областта на изменението на 
климата. Освен това, задължението за 
оповестяване на вътрешна информация 
следва да бъде отнесено към пазарните 
участници като цяло. Независимо от 
това, за да се избегнат изисквания към 
пазара за отчитане, което не е 
информативно, както и за да се 
поддържа разходната ефективност на 
предвидената мярка, изглежда 
необходимо да се ограничи 
нормативното въздействие на това 
задължение само до стопанските 
субекти по системата на ЕС за търговия 
с емисии, за които поради техния размер 
и дейност може основателно да се 
очаква, че могат да имат значително 
въздействие върху цената на квотите за 
емисии. Когато участниците на пазара 
на квоти за емисии вече са обект на 
еквивалентни задължения за 

(16) Тъй като значителна част от 
поверителната непублична 
информация за цените, която има 
отражение върху търсенето на квоти 
за емисии, се държи от индивидуални 
участници на пазара, е уместно
задължението за оповестяване на 
вътрешна информация да се отнася до
пазарните участници като цяло. 
Независимо от това, за да се избегнат 
изисквания към пазара за отчитане, 
което не е информативно, както и за да 
се поддържа разходната ефективност на 
предвидената мярка, изглежда 
необходимо да се ограничи 
нормативното въздействие на това 
задължение само до стопанските 
субекти по системата на ЕС за търговия 
с емисии, за които поради техния размер 
и дейност може основателно да се 
очаква, че могат да имат значително 
въздействие върху цената на квотите за 
емисии. Съответно в текста на 
настоящия регламент следва да 
бъдат определени подходящи 
минимални прагове за целите на 
прилагането на това освобождаване и 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема мерки за 
изменение на тези минимални прагове 
чрез делегирани актове. 
Информацията, която следва да бъде 
оповестявана, следва да се отнася до 
физическите действия на 
разкриващата страна, а не до 
плановете или стратегиите й по 
отношение на квотите за търговия с 
емисии. Когато участниците на пазара 
на квоти за емисии вече са обект на 
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оповестяване на вътрешна информация, 
по-специално по силата на регламента 
относно лоялните отношения и 
прозрачността на енергийния пазар 
(Регламент (ЕС) №...на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
лоялните отношения и прозрачността на 
енергийния пазар), задължението за 
оповестяване на вътрешна информация 
относно квотите за емисии не следва да 
води до дублиране на задължителното 
оповестяване на информация, по-
голямата част от която е със същото 
съдържание.

еквивалентни задължения за 
оповестяване на вътрешна информация, 
по-специално по силата на регламента 
относно лоялните отношения и 
прозрачността на енергийния пазар 
(Регламент (ЕС) №...на Европейския 
парламент и на Съвета относно 
лоялните отношения и прозрачността на 
енергийния пазар), задължението за 
оповестяване на вътрешна информация 
относно квотите за емисии не следва да 
води до дублиране на задължителното 
оповестяване на информация, по-
голямата част от която е със същото 
съдържание.

Or. en

(Вж. изменение 1 към съображение 15а.)

Обосновка

В интерес на сигурността на пазара е уместно праговете за освобождаване от 
задължението за оповестяване на вътрешна информация да са определени в текста 
на регламента и споменати в съображение заедно с причините, поради които се 
въвеждат. Важно е също така от информацията, която се изисква да бъде 
оповестена, изрично да бъдат изключени търговските стратегии.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) В съответствие с член 290 от 
Договора, Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове. По-специално, следва да се 
приемат делегирани актове относно 
изискванията за програмите за обратно 
изкупуване и стабилизиране на 
финансови инструменти, 
характеристиките на манипулативно 
поведение, посочени в приложение I, 
прага за определяне на прилагането на 
задължението за обществено 

(42) В съответствие с член 290 от 
Договора, Комисията следва да бъде 
оправомощена да приема делегирани 
актове. По-специално, следва да се 
приемат делегирани актове относно 
изискванията за програмите за обратно 
изкупуване и стабилизиране на 
финансови инструменти, 
характеристиките на манипулативно 
поведение, посочени в приложение I, 
праговете за определяне на 
прилагането на задължението за 
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оповестяване за участниците в пазара на 
квоти за емисии, условията за съставяне 
на списъци на лицата с достъп до 
вътрешна информация, прага и 
условията във връзка със сделките на 
заемащите ръководни постове. Особено 
важно е Комисията да извърши 
съответните консултации по време на 
предварителната работа, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегирани актове, Комисията следва да 
осигури своевременното и по 
съответстващ начин предаване на 
съответните документи едновременно 
на Европейския парламент и на Съвета.

обществено оповестяване за 
участниците в пазара на квоти за 
емисии, условията за съставяне на 
списъци на лицата с достъп до вътрешна 
информация, прага и условията във 
връзка със сделките на заемащите 
ръководни постове. Особено важно е 
Комисията да извърши съответните 
консултации по време на 
предварителната работа, включително 
на експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегирани актове, Комисията следва да 
осигури своевременното и по 
съответстващ начин предаване на 
съответните документи едновременно 
на Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Съществуват два прага, единият по отношение на еквивалента на въглероден двуокис 
и другият по отношение на номиналната топлинна мощност за горивни дейности.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регламентът не се прилага за 
дейността на държава членка, 
Европейската комисия или всяка друга 
официално определена структура или 
всяко лице, действащо от тяхно име, 
когато тази дейност засяга квотите за 
емисии и е предприета при изпълнение 
на политиката на Съюза в областта на 
изменението на климата.

2. Регламентът не се прилага за 
дейността на държава членка, 
Европейската комисия или всяка друга 
официално определена структура или 
всяко лице, действащо от тяхно име, 
когато тази дейност засяга квотите за 
емисии и е предприета единствено при 
изпълнение на политиката на Съюза в 
областта на изменението на климата.

Or. en

Обосновка

Следва да се изясни, че изключването от обхвата се предвижда за органи, чиито 
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дейности са предприети изключително в изпълнение на политиката на Съюза в 
областта на изменението на климата, докато отделните държавни служители с 
достъп до вътрешна информация, която може да повлияе на пазара на квоти за 
емисии, са все още обхванати напълно от правилата относно пазарните злоупотреби.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на прилагането на 
параграф 1 се смята, че информацията е 
точна, ако тя посочва набор от 
обстоятелства, които съществуват или 
по принцип може да се очаква, че ще 
настъпят, или посочва събитие, което е 
настъпило или може да се очаква, че ще 
настъпи, както и ако такава информация 
е дотолкова специфична, че позволява 
заключение относно възможното 
въздействие на този набор от 
обстоятелства или на това събитие 
върху цените на финансовите 
инструменти, свързаните договори за 
борсови стоки на спот пазара или 
продаваните на търг продукти, основани 
на квоти за емисии.

2. За целите на прилагането на 
параграф 1 се смята, че информацията е 
точна, ако тя посочва набор от 
обстоятелства, които съществуват или 
по принцип може да се очаква, че ще 
настъпят, или посочва събитие, което е 
настъпило или може да се очаква, че ще 
настъпи, както и ако такава информация 
е дотолкова специфична, че позволява 
заключение относно възможното 
въздействие на този набор от 
обстоятелства или на това събитие 
върху цените на финансовите 
инструменти, свързаните договори за 
борсови стоки на спот пазара, квотите 
за емисии или продаваните на търг 
продукти, основани на тях.

Or. en

(Вж. изменение 6 към член 6, параграф 3.)

Обосновка

Промяната се въвежда, за да се хармонизира текстът с другите разпоредби в 
регламента.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на прилагането на 3. За целите на прилагането на 
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параграф 1, информация, която, ако 
бъде направена публично достояние, би 
могла да има чувствително въздействие 
върху цената на финансовите 
инструменти, свързаните договори за 
борсови стоки на спот пазара или 
продаваните на търг продукти, основани 
на квоти за емисии, означава 
информацията, която благоразумен 
инвеститор вероятно би използвал като 
част от мотивите за своите 
инвестиционни решения.

параграф 1, информация, която, ако 
бъде направена публично достояние, би 
могла да има чувствително въздействие 
върху цената на финансовите 
инструменти, свързаните договори за 
борсови стоки на спот пазара, квотите 
за емисии или продаваните на търг 
продукти, основани на тях, означава 
информацията, която благоразумен 
инвеститор вероятно би използвал като 
част от мотивите за своите 
инвестиционни решения.

Or. en

(Вж. изменение 5 към член 6, параграф 2.)

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Първа алинея не се прилага за участник 
на пазара на квоти за емисии, чиито 
притежавани или контролирани от него, 
или намиращи се под негова 
отговорност през предходната година 
инсталации или авиационни дейности са 
имали емисии, ненадвишаващи 
минимален праг на еквивалент на 
въглероден двуокис, а в случай на 
горивни дейности — номинална 
входяща топлинна мощност, 
ненадвишаваща минимален праг.

Първа алинея не се прилага за участник 
на пазара на квоти за емисии, чиито 
притежавани или контролирани от него, 
или намиращи се под негова 
отговорност през предходната година 
инсталации или авиационни дейности са 
имали емисии, ненадвишаващи 
минимален праг на еквивалент на 
въглероден двуокис от 3 милиона 
тона, а в случай на горивни дейности 
— номинална входяща топлинна 
мощност, ненадвишаваща минимален 
праг от 300 MW.

Or. en

Обосновка

За повишаване на сигурността на пазара е целесъобразно в текста на регламента от 
самото начало да се определят праговете за освобождаване от задълженията за 
оповестяване. Конкретните цифри са избрани така, че да включват само големи 
участници на пазара, чиято дейност има вероятност да окаже съществено влияние 
върху формирането на цените, тъй като обхващат около 75% от целия пазар на 
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квоти. Трябва да се има предвид, че 3 милиона тона еквивалент на въглероден диоксид 
съответстват на 6 „големи“ инсталации, всяка от които излъчва 500.000 тона.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията приема чрез делегирани 
актове в съответствие с член 31 мерки, 
установяващи минимален праг на 
еквивалент на въглероден двуокис и 
минимален праг на номинална входяща 
топлинна мощност за целите на 
прилагане на освобождаването, 
предвидено във втора алинея.

Комисията е оправомощена да приема 
чрез делегирани актове в съответствие с 
член 31 мерки, изменящи минималния
праг на еквивалент на въглероден 
двуокис и минималния праг на 
номинална входяща топлинна мощност 
за целите на прилагане на 
освобождаването, предвидено във втора 
алинея. При приемането на 
делегирания акт, посочен в 
настоящата алинея, Комисията 
преценява дали изменението на 
минималния праг на еквивалента на 
въглероден двуокис или на 
минималния праг на номиналната 
топлинна мощност съответства на 
потребностите, възникващи в 
резултат на новостите в развитието 
на технологиите и пазара.

Or. en

Обосновка

Докато определянето на праг от самото начало е важно средство за осигуряване на 
по-голяма яснота за участниците на пазара и за  избягване на правна несигурност, за 
Комисията все още е полезно да бъде оправомощена да изменя праговете чрез 
делегиран акт, за да може да реагира на проблемите на пазара (евентуални 
асиметрии, нестабилност на цените и т.н.) и/или на политическите нужди (като 
например намаляването на емисиите с течение на времето вследствие на политиката 
на Съюза в областта на изменението на климата).
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Изменение 9

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентен орган може да разреши 
на емитент на даден финансов 
инструмент да отложи публичното 
оповестяване на вътрешна информация, 
ако са спазени следните условия:

5. Компетентен орган може да разреши 
на емитент на даден финансов 
инструмент или на участник на пазара 
на квоти за емисии да отложи 
публичното оповестяване на вътрешна 
информация, ако са спазени следните 
условия:

Or. en

Обосновка

Няма причина участниците на пазара на квоти за емисии да бъдат изключени от 
възможността да получат официално разрешение за отлагане на оповестяването на 
вътрешна информация.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато Европейският съюз 
участва в схема за търговия с емисии 
с трета страна, квотите за емисии, 
предвидени в тази схема и 
продаваните на търг продукти, 
основани на тях, попадат в обхвата 
на настоящия регламент. При 
необходимост Комисията приема 
чрез делегирани актове в 
съответствие с член 31 мерки за 
определяне на критериите за 
включване.

Or. en
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Обосновка

Защитата на пазара следва да бъде гарантирана също и за схеми за търговия, в 
които Съюзът може да участва в бъдеще в резултат на глобални споразумения.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 32 относно допълнението и 
изменението на условията относно 
програмите за обратно изкупуване и 
стабилизиране на финансови 
инструменти, определенията в 
настоящия регламент, условията за 
съставяне на списъци на лицата с достъп 
до вътрешна информация, условията във 
връзка със сделките на заемащите 
ръководни постове, както и 
споразуменията за лицата, 
предоставящи информация, която може 
да доведе до откриване на нарушения на 
настоящия регламент.

Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 32 относно допълнението и 
изменението на условията относно 
програмите за обратно изкупуване и 
стабилизиране на финансови 
инструменти, определенията в 
настоящия регламент, праговете за 
определяне на прилагането на 
задължението за обществено 
оповестяване за участниците в 
пазара на квоти за емисии, условията 
за съставяне на списъци на лицата с 
достъп до вътрешна информация, 
условията във връзка със сделките на 
заемащите ръководни постове, както и 
споразуменията за лицата, 
предоставящи информация, която може 
да доведе до откриване на нарушения на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Емисионните прагове следва да бъдат споменати сред разпоредбите, които 
Комисията може да допълва или изменя чрез делегирани актове.


