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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η οδηγία σχετικά με την κατάχρηση αγοράς 2003/6/EK, (οδηγία MAD), εισήγαγε ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση των πράξεων των αναφερόμενων ως 
«κατάχρηση αγοράς» (από πλευράς προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και 
προβαίνουν σε πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς). Ο προτεινόμενος κανονισμός επεκτείνει 
το πεδίο του πλαισίου της κατάχρησης αγοράς σε οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό μέσο 
καλύπτεται από την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID), με στόχο την 
αύξηση της ακεραιότητας της αγοράς και την προστασίας των επενδυτών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η αναδιατύπωση της οδηγίας MiFID, η οποία προτείνεται ταυτόχρονα από την Επιτροπή, 
επαναχαρακτηρίζει τα δικαιώματα εκπομπών βάσει του Συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ (ETS EU) ως χρηματοπιστωτικά μέσα, με αποτέλεσμα να υπάγει το θέμα 
ολόκληρης της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ στον κανονισμό περί 
χρηματοπιστωτικών αγορών.
Ενώ πάνω από το 80% της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών είναι αγορά παραγώγων μέσων, 
και ως εκ τούτου ήδη καλύπτεται από την MiFID και MAD, ο νέος κανονισμός σχετικά με 
την κατάχρηση της αγοράς στοχεύει στην επέκταση της προστασίας της αγοράς στην 
πρωτογενή αγορά και στις άναρχες αγορές άμεσης παράδοσης δικαιωμάτων εκπομπών, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι πρακτικές απάτης που θα μπορούσαν να υποσκάψουν την 
εμπιστοσύνη στο ETS. Θα εφαρμόζονται η οδηγία MiFID και η οδηγία 2003/6/ΕΚ για την 
κατάχρηση στην αγορά, αναβαθμίζοντας πλήρως την ασφάλεια της αγοράς χωρίς 
παρεμπόδιση του σκοπού της, ο οποίος εξακολουθεί να είναι η μείωση τον εκπομπών.

Εάν τα δικαιώματα εκπομπής του συστήματος ETS επαναχαρακτηρισθούν ως 
χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της επισκόπησης της MiFID και τα δικαιώματα 
εκπομπής εμπίπτουν στο πεδίο του πλαισίου της κατάχρησης αγοράς, τότε οι διατάξεις θα 
πρέπει να προσαρμοσθούν ανάλογα με την ειδική φύση των μέσων αυτών. 

Κατά συνέπεια, η πρόταση κανονισμού εισάγει έναν ειδικό ορισμό των εμπιστευτικών 
πληροφοριών για δικαιώματα εκπομπής. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τα συνήθη 
χρηματοπιστωτικά μέσα, η υποχρέωση δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών δεν 
βαρύνει τον εκδότη (την αρμόδια δημόσια αρχή, όπως την Επιτροπή, της οποίας οι στόχοι 
κλιματικής πολιτικής δεν πρέπει να εμποδίζονται από τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης), 
αλλά τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η προς αποκάλυψη πληροφορίες αφορούν κατά 
κανόνα την από υλικής πλευράς δραστηριότητα του αποκαλύπτοντος μέρους, όπως η 
χωρητικότητα και η χρήση των εγκαταστάσεων.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σ' ό, τι αφορά  την 
ένταξη των δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο της κατάχρησης της αγοράς, έτσι ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι όλες οι οργανωμένες εμπορικές συναλλαγές διεξάγονται με ρυθμιζόμενους 
μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και με σχεδόν ίδιες απαιτήσεις για διαφάνεια, οργάνωση και 
εποπτεία της αγοράς. Ταυτόχρονα, ορισμένες τροπολογίες υποβλήθηκαν για να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της πρότασης.
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Συγκεκριμένα, μια σημαντική πτυχή του κανονισμού είναι ότι προβλέπει απαλλαγή από την 
υποχρέωση δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών για εκείνους τους συμμετέχοντες 
στις αγορές οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν υλικό αντίκτυπο επί της διαμόρφωσης των 
τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής. Η Επιτροπή προτίθεται να ορίσει το ελάχιστο ανώτατο 
όριο για την απαλλαγή (εκφρασμένο ως ετήσιες εκπομπές CO2 ή θερμική ισχύ ή συνδυασμός 
και των δυο) μέσω μιας κατ' εξουσιοδότηση πράξης. 

Στην πράξη, μόνο οι πληροφορίες που αφορούν τη δραστηριότητα των μεγαλύτερων 
εγκαταστάσεων εκπομπής στο πλαίσιο του συστήματος ETS (ουσιαστικά αυτοί που 
υπάγονται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ) μπορούν να αναμένονται να έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο επί της διαμόρφωσης της τιμής του άνθρακα: στην ΕΕ, υπολογίζεται ότι 
μόνο περίπου το 7% των εγκαταστάσεων (οι "μεγάλοι" εκπέμπουν άνω των 500.000 τόνων 
CO2 ανά έτος) αντιπροσωπεύει το 80% των εκπομπών, ενώ μόνο 20 εταιρίες κατέχουν 
περίπου τα μισά δικαιώματα που παρέχονται στην αγορά.

Επομένως, θα ήταν σκόπιμο, για να αποφευχθεί η αβεβαιότητα της αγοράς, να ορισθούν 
εξαρχής με σαφήνεια τα προαναφερθέντα ανώτατα όρια στο κείμενο του κανονισμού. Ο 
συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να ορισθούν τα ανώτατα όρια σε 3 εκατ. τόνους  αερίων 
ισοδύναμων προς το διοξείδιο του άνθρακα και 300 MW ονομαστικής θερμικής ισχύος για 
δραστηριότητες καύσης, με σκοπό την επιβολή υποχρεώσεων δημοσιοποίησης πληροφοριών 
μόνο σχετικά με τους πιο σημαντικούς παράγοντες της αγοράς. Κρίνεται ωστόσο σκόπιμο να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία τροποποίησης αυτών των ανώτατων ορίων με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις καθώς 
και οι εξελίξεις της αγοράς, για παράδειγμα προς αντιμετώπιση της αστάθειας των τιμών ή 
διαπιστωθεισών ασυμμετριών της αγοράς.

Επί πλέον, διευκρινίζεται ότι πρέπει να απαγορεύεται στους υπαλλήλους της Επιτροπής και 
των κρατών μελών που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες να συμμετέχουν σε 
πρακτικές χειραγώγησης της αγοράς.

Τέλος, προστίθεται μια διάταξη για να περιληφθούν στο πεδίο του Κανονισμού μελλοντικά 
συστήματα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στα οποία μπορεί να συμμετάσχει h EE ως 
αποτέλεσμα διεθνών συμφωνιών, προκειμένου να εξασφαλισθεί το ίδιο επίπεδο προστασίας 
της αγοράς τόσο για τις νέες αγορές όσο και για το ΕTS EU.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Συνεπεία της κατάταξης των 
δικαιωμάτων εκπομπής ως 
χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο 
της επανεξέτασης της οδηγίας για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τα εν 
λόγω μέσα θα εμπίπτουν επίσης στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Σύμφωνα με την οδηγία για το Σύστημα 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών 
(ETS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και άλλοι επισήμως διορισμένοι 
φορείς είναι μεταξύ άλλων υπεύθυνοι  για 
την τεχνική έκδοση δικαιωμάτων 
εκπομπής, την δωρεάν κατανομή τους σε 
επιλέξιμους βιομηχανικούς τομείς και 
νέους εισερχόμενους και γενικότερα την 
ανάπτυξη και εφαρμογή της κλιματικής 
πολιτικής πλαισίου της Ένωσης η οποία 
υποστηρίζει τον εφοδιασμό των 
αγοραστών συμμόρφωσης  βάσει του 
ETS της ΕΕ με δικαιώματα εκπομπής. 
Κατά την άσκηση των καθηκόντων 
αυτών, οι εν λόγω δημόσιοι φορείς έχουν 
πρόσβαση σε ευαίσθητες, από άποψη 
τιμών, πληροφορίες μη δημόσιου 
χαρακτήρα και σύμφωνα με την οδηγία 
ETS της ΕΕ ενδέχεται να χρειάζονται να 
προβούν σε ορισμένες πράξεις αγοράς σε 
σχέση με τα δικαιώματα εκπομπής. Για 
να διατηρηθεί η ικανότητα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών 
μελών και των άλλων επισήμως 
διορισμένων φορέων να αναπτύσσουν και 
εκτελούν την κλιματική πολιτική της 
Ένωσης, οι δραστηριότητες αυτών των 
δημόσιων φορέων, οι οποίες 
αναλαμβάνονται μόνο κατά την άσκηση 
αυτής της πολιτικής και σε σχέση με τα 
δικαιώματα εκπομπής, πρέπει να 
απαλλάσσονται από την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού. Αυτού του είδους 
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η απαλλαγή δεν πρέπει να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο επί της σφαιρικής διαφάνειας 
της αγοράς, καθώς αυτοί οι δημόσιοι 
φορείς έχουν καταστατικές υποχρεώσεις 
να λειτουργούν κατά τρόπο που να 
εξασφαλίζεται συστηματική, δίκαιη και 
χωρίς διακρίσεις δημοσιοποίηση και 
πρόσβαση σε οποιεσδήποτε νέες 
αποφάσεις, εξελίξεις και δεδομένα, που 
είναι ευαίσθητα σ' ό, τι αφορά τις τιμές. 
Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία ETS 
της ΕΕ και τις εκτελεστικές πράξεις της 
υφίστανται ασφαλιστικές δικλείδες 
δίκαιης και χωρίς διακρίσεις 
δημοσιοποίησης συγκεκριμένων 
ευαίσθητων από πλευράς τιμών 
πληροφοριών που διαθέτουν οι δημόσιες 
αρχές.  Ταυτόχρονα, η απαλλαγή για τους 
δημόσιους φορείς που λειτουργούν εντός 
του πλαισίου της κλιματικής πολιτικής 
της Ένωσης δεν πρέπει να επεκτείνεται 
σε περιπτώσεις όπου αυτοί οι δημόσιοι 
φορείς λειτουργούν ή προβαίνουν σε 
συναλλαγές εκτός του πλαισίου άσκησης 
της κλιματικής πολιτικής ή όταν τα 
φυσικά πρόσωπα που εργάζονται για 
οποιοδήποτε από αυτούς τους φορείς   
λειτουργούν ή προβαίνουν σε συναλλαγές 
για δικό τους λογαριασμό.

Or. en

(Βλέπε τροπολογία 2 στην αιτιολογική σκέψη 16.)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθούν καλύτερα οι λόγοι και τα όρια του αποκλεισμού δημόσιων φορέων 
(εκδοτών δικαιωμάτων εκπομπής) από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, όταν οι 
δράσεις τους αναλαμβάνονται εντός του πλαισίου άσκησης της κλιματικής πολιτικής της 
Ένωσης. Πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι απαγορεύεται οι υπάλληλοι του δημοσίου που 
έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα εκπομπής να τις 
χρησιμοποιούν ή να κάνουν κατάχρηση  αγοράς.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Συνεπεία της κατάταξης των 
δικαιωμάτων εκπομπής ως 
χρηματοπιστωτικών μέσων στο πλαίσιο 
της επανεξέτασης της οδηγίας για τις 
αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, τα εν 
λόγω μέσα θα εμπίπτουν επίσης στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
Έχοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση των 
εν λόγω μέσων και τα διαρθρωτικά 
χαρακτηριστικά της αγοράς άνθρακα, 
είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η 
δραστηριότητα των κρατών μελών, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 
επισήμως διορισμένων φορέων όσον 
αφορά τα δικαιώματα εκπομπής δεν 
περιορίζεται στην προώθηση της 
κλιματικής πολιτικής της Ένωσης. 
Επιπλέον, το καθήκον δημοσιοποίησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών πρέπει να 
εναπόκειται στους συμμετέχοντες της εν 
λόγω αγοράς γενικότερα. Εντούτοις, 
προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση της 
αγοράς σε αναφορές που δεν είναι 
χρήσιμες, καθώς και να διατηρηθεί η 
σχέση κόστους-αποδοτικότητας του 
προβλεπόμενου μέτρου, καθίσταται 
αναγκαίος κατά τα φαινόμενα ο 
περιορισμός του κανονιστικού αντικτύπου
του ανωτέρω καθήκοντος μόνο στους 
διαχειριστές του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ οι οποίοι – λόγω του 
μεγέθους και των δραστηριοτήτων τους –
αναμένεται ευλόγως να έχουν σημαντική 
επίδραση στην τιμή των δικαιωμάτων 
εκπομπής. Εάν οι συμμετέχοντες στην 
αγορά δικαιωμάτων εκπομπής 
συμμορφώνονται ήδη με αντίστοιχα 
καθήκοντα δημοσιοποίησης εμπιστευτικών 
πληροφοριών, ιδιαίτερα σύμφωνα με τον 
κανονισμό για την ακεραιότητα και τη 
διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά

(16) Καθώς μεμονωμένοι συμμετέχοντες 
στην αγορά έχουν στη διάθεσή τους 
σημαντικές ποσότητες μη δημόσιων αλλά 
ευαίσθητων από πλευράς τιμών 
πληροφοριών, κρίνεται σκόπιμο το 
καθήκον δημοσιοποίησης εμπιστευτικών 
πληροφοριών να αφορά στους 
συμμετέχοντες στην εν λόγω αγορά
γενικότερα.  Εντούτοις, προκειμένου να 
αποφευχθεί η έκθεση της αγοράς σε 
αναφορές που δεν είναι χρήσιμες, καθώς 
και να διατηρηθεί η σχέση κόστους-
αποδοτικότητας του προβλεπόμενου 
μέτρου, καθίσταται αναγκαίος κατά τα 
φαινόμενα ο περιορισμός του 
κανονιστικού αντίκτυπου του ανωτέρω 
καθήκοντος μόνο στους διαχειριστές του 
συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ οι 
οποίοι – λόγω του μεγέθους και των 
δραστηριοτήτων τους – αναμένεται 
ευλόγως να έχουν σημαντική επίδραση 
στην τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής. Στη 
συνέχεια πρέπει να ορισθούν τα 
κατάλληλα ελάχιστα ανώτατα όρια για 
την εφαρμογή αυτής της απαλλαγής στο 
κείμενο του παρόντος κανονισμού και  να 
εξουσιοδοτηθεί η  Επιτροπή να λαμβάνει 
μέτρα για την τροποποίηση αυτών των 
ελάχιστων ορίων μέσω μιας κατ' 
εξουσιοδότηση πράξης. Οι προς 
δημοσιοποίηση πληροφορίες πρέπει να 
αφορούν τις πραγματικές πράξεις της 
δημοσιοποιούσας πλευράς και όχι τα 
σχέδια ή της στρατηγικές της για εμπορία 
δικαιωμάτων εκπομπής. Εάν οι 
συμμετέχοντες στην αγορά δικαιωμάτων 
εκπομπής συμμορφώνονται ήδη με 
αντίστοιχα καθήκοντα δημοσιοποίησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών, ιδιαίτερα 
σύμφωνα με τον κανονισμό για την 
ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
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(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. ... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην 
ενεργειακή αγορά χονδρικής), η 
υποχρέωση δημοσιοποίησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τα 
δικαιώματα εκπομπής δεν πρέπει να οδηγεί 
στο διπλασιασμό των υποχρεωτικών 
δημοσιοποιήσεων με το ίδιο ουσιαστικά 
περιεχόμενο.

ενεργειακή αγορά (κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ακεραιότητα 
και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά 
χονδρικής), η υποχρέωση δημοσιοποίησης 
εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τα 
δικαιώματα εκπομπής δεν πρέπει να οδηγεί 
στο διπλασιασμό των υποχρεωτικών 
δημοσιοποιήσεων με το ίδιο ουσιαστικά 
περιεχόμενο.

Or. en

(Βλέπε τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη 15α.)

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας της αγοράς, κρίνεται σκόπιμο να ορισθούν στο κείμενο του κανονισμού 
τα όρια για την απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσιοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών και 
να αναφερθούν σε αιτιολογική σκέψη μαζί με τους λόγους για τους οποίους γίνεται μνεία τους.  
Είναι επίσης σημαντικό να αποκλεισθούν με σαφή τρόπο οι στρατηγικές εμπορίας από τις 
πληροφορίες που ζητούνται να δημοσιοποιηθούν.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
εκδοθούν πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σχετικά με τις προϋποθέσεις για τα 
προγράμματα επαναγοράς και για τη 
σταθεροποίηση χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τις ενδείξεις πράξεων 
χειραγώγησης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 1, το όριο για τον 
προσδιορισμό της εφαρμογής της 
υποχρέωσης δημοσιοποίησης για τους 
συμμετέχοντες της αγοράς δικαιωμάτων 
εκπομπής, τις προϋποθέσεις κατάρτισης 
καταλόγων προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τα όρια και 

(42) Η Επιτροπή πρέπει να έχει την 
εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 
της Συνθήκης. Συγκεκριμένα, πρέπει να 
εκδοθούν πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
σχετικά με τις προϋποθέσεις για τα 
προγράμματα επαναγοράς και για τη 
σταθεροποίηση χρηματοπιστωτικών 
μέσων, τις ενδείξεις πράξεων 
χειραγώγησης που αναφέρονται στο 
Παράρτημα 1, τα όρια για τον 
προσδιορισμό της εφαρμογής της 
υποχρέωσης δημοσιοποίησης για τους 
συμμετέχοντες της αγοράς δικαιωμάτων 
εκπομπής, τις προϋποθέσεις κατάρτισης 
καταλόγων προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τα όρια και 
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τις προϋποθέσεις που αφορούν τις 
συναλλαγές προσώπων που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία, κατά το προπαρασκευαστικό της 
έργο, η Επιτροπή να διενεργήσει τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

τις προϋποθέσεις που αφορούν τις 
συναλλαγές προσώπων που ασκούν 
διευθυντικά καθήκοντα. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία, κατά το προπαρασκευαστικό της 
έργο, η Επιτροπή να διενεργήσει τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων διαβουλεύσεων σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να 
διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν δυο ανώτατα όρια, το ένα εκφράζεται υπό μορφή αερίων ισοδύναμων προς το 
διοξείδιο του άνθρακα και το άλλο υπό μορφή ονομαστικής θερμικής ισχύος για δραστηριότητες 
καύσης.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στις δραστηριότητες ενός κράτους μέλους, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυχόν άλλου 
επίσημα διορισμένου φορέα, ή 
οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εξ 
ονόματός τους, όσον αφορά δικαιώματα 
εκπομπής και που πραγματοποιούνται στο 
πλαίσιο της άσκησης της κλιματικής 
πολιτικής της Ένωσης.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στις δραστηριότητες ενός κράτους μέλους, 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τυχόν άλλου 
επίσημα διορισμένου φορέα, ή 
οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί εξ 
ονόματός τους, όσον αφορά δικαιώματα 
εκπομπής και που πραγματοποιούνται 
μόνο στο πλαίσιο της άσκησης της 
κλιματικής πολιτικής της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο αποκλεισμός από το πεδίο προβλέπεται για τους φορείς που 
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λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο εντός του πλαισίου της άσκησης της κλιματικής πολιτικής 
της Ένωσης, ενώ οι μεμονωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές 
πληροφορίες εξακολουθούν να καλύπτονται πλήρως από τους κανόνες περί κατάχρησης 
αγοράς.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 1, οι πληροφορίες θα 
θεωρούνται ακριβείς εάν αναφέρουν ένα 
σύνολο περιστάσεων που υφίστανται ή που 
αναμένεται ευλόγως να επέλθουν ή ένα 
γεγονός που έχει συμβεί ή αναμένεται 
ευλόγως να συμβεί και είναι επαρκώς 
συγκεκριμένες ώστε να επιτρέψουν την 
εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την 
πιθανή επίδραση αυτών των περιστάσεων 
ή αυτού του γεγονότος στις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, στα σχετικά 
συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί 
εμπορευμάτων, ή στα εκπλειστηριαζόμενα 
προϊόντα βάσει των δικαιωμάτων 
εκπομπής.

2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 1, οι πληροφορίες θα 
θεωρούνται ακριβείς εάν αναφέρουν ένα 
σύνολο περιστάσεων που υφίστανται ή που 
αναμένεται ευλόγως να επέλθουν ή ένα 
γεγονός που έχει συμβεί ή αναμένεται 
ευλόγως να συμβεί και είναι επαρκώς 
συγκεκριμένες ώστε να επιτρέψουν την 
εξαγωγή συμπεράσματος σχετικά με την 
πιθανή επίδραση αυτών των περιστάσεων 
ή αυτού του γεγονότος στις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, στα σχετικά 
συμβόλαια άμεσης παράδοσης επί 
εμπορευμάτων, στα δικαιώματα 
εκπομπής ή στα βάσει αυτών
εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα.

Or. en

(Βλ. τροπολογία 6 στο άρθρο 6, παράγραφος 3.)

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή γίνεται για να εναρμονισθεί η διατύπωση προς τις άλλες διατάξεις του Κανονισμού.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 1, πληροφορίες οι οποίες, εάν 
δημοσιοποιούνταν, ενδέχεται να είχαν 

3. Για τους σκοπούς της εφαρμογής της 
παραγράφου 1, πληροφορίες οι οποίες, εάν 
δημοσιοποιούνταν, ενδέχεται να είχαν 
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σημαντική επίδραση στις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, των σχετικών 
συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί 
εμπορευμάτων ή των 
εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων βάσει 
των δικαιωμάτων εκπομπής νοούνται οι 
πληροφορίες που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιούσε ένας συνετός επενδυτής 
ως βάση των επενδυτικών αποφάσεών του.

σημαντική επίδραση στις τιμές των 
χρηματοπιστωτικών μέσων, των σχετικών 
συμβολαίων άμεσης παράδοσης επί 
εμπορευμάτων ή των δικαιωμάτων 
εκπομπής ή των βάσει αυτών 
εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων νοούνται 
οι πληροφορίες που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιούσε ένας συνετός επενδυτής 
ως βάση των επενδυτικών αποφάσεών του.

Or. en

(Βλ. τροπολογία 5 στο άρθρο 6, παράγραφος 2.)

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
συμμετέχοντες της αγοράς δικαιωμάτων 
εκπομπής εάν οι εγκαταστάσεις ή οι 
αεροπορικές δραστηριότητες που κατέχει, 
ελέγχει ή για τις οποίες είναι υπεύθυνος το 
προηγούμενο έτος είχαν εκπομπές οι 
οποίες δεν υπερέβησαν ένα ελάχιστο 
ανώτατο όριο αερίων ισοδύναμων προς το 
διοξείδιο του άνθρακα και, εάν διεξάγουν 
δραστηριότητες καύσης, είχαν ονομαστική 
θερμική ισχύ που δεν υπερέβη ένα 
ελάχιστο ανώτατο όριο.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται σε 
συμμετέχοντες της αγοράς δικαιωμάτων 
εκπομπής εάν οι εγκαταστάσεις ή οι 
αεροπορικές δραστηριότητες που
κατέχουν, ελέγχουν ή για τις οποίες είναι
υπεύθυνοι, το προηγούμενο έτος είχαν 
εκπομπές οι οποίες δεν υπερέβησαν ένα 
ελάχιστο ανώτατο όριο 3 εκατ. τόνων
αερίων ισοδύναμων προς το διοξείδιο του 
άνθρακα και, εάν διεξάγουν 
δραστηριότητες καύσης, είχαν ονομαστική 
θερμική ισχύ που δεν υπερέβη ένα 
ελάχιστο ανώτατο όριο 300MW.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αυξηθεί η ασφάλεια της αγορά, κρίνεται σκόπιμο να ορισθούν εξαρχής στο κείμενο του 
κανονισμού ανώτατα όρια για την απαλλαγή από τις υποχρεώσεις δημοσιοποίησης.  Τα 
συγκεκριμένα όρια επελέγησαν έτσι ώστε να περιλάβουν μόνο μεγάλους συμμετέχοντες της 
αγοράς, των οποίων οι δραστηριότητες ενδέχεται να έχουν υλικό αντίκτυπο επί της 
διαμόρφωσης των τιμών, καθώς καλύπτουν περίπου το 75% της συνολικής αγοράς 
δικαιωμάτων. Ας σημειωθεί ότι 3 εκατ. τόνοι αερίων ισοδύναμων προς το διοξείδιο του 
άνθρακα αντιστοιχούν σε 6 "μεγάλες" εγκαταστάσεις που εκπέμπουν 500.000 τόνους η καθεμία.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, μέσω πράξης κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 31, 
θεσπίζει μέτρα που ορίζουν το ελάχιστο 
όριο αερίων ισοδύναμων προς το διοξείδιο 
του άνθρακα και το ελάχιστο όριο 
ονομαστικής θερμικής ισχύς για τους 
σκοπούς της εφαρμογής της απαλλαγής 
που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το 
άρθρο 31, να θεσπίζει μέτρα που να 
τροποποιούν το ελάχιστο όριο αερίων 
ισοδύναμων προς το διοξείδιο του άνθρακα 
και το ελάχιστο όριο ονομαστικής 
θερμικής ισχύς για τους σκοπούς της 
εφαρμογής της απαλλαγής που 
προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο. Ενώ η 
Επιτροπή θα εγκρίνει την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται 
στο παρόν εδάφιο, θα κάνει εκτίμηση του 
κατά πόσο η τροποποίηση του ελάχιστου 
ορίου αερίων ισοδύναμων προς το 
διοξείδιο του άνθρακα ή το ελάχιστο όριο 
ονομαστικής θερμικής ισχύος καλύπτει 
τις ανάγκες που ανακύπτουν από τις νέες 
τεχνολογικές εξελίξεις και τις εξελίξεις 
της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενώ ο εξαρχής καθορισμός ανώτατου ορίου  είναι θεμελιώδους σημασίας για να εξασφαλισθεί 
περισσότερη σαφήνεια για τους συμμετέχοντες στην αγορά και να αποφευχθεί η νομική 
ασάφεια, θα ήταν εξίσου χρήσιμο να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να τροποποιεί τα ανώτατα 
όρια με κατ' εξουσιοδότηση πράξη, για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της αγοράς 
(διαπιστωθείσες ασυμμετρίες, αστάθεια τιμών, κλπ) και/ή ανάγκες πολιτικής (όπως εκπομπές 
μειούμενες με το χρόνο λόγω της κλιματικής πολιτικής της Ένωσης).

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε αρμόδια αρχή δύναται να 
επιτρέψει την αναβολή της 

5. Μια αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέψει 
την αναβολή της δημοσιοποίησης 



PA\896251EL.doc 13/14 PE485.944v01-00

EL

δημοσιοποίησης εμπιστευτικών 
πληροφοριών από έναν εκδότη 
χρηματοπιστωτικού μέσου εφόσον 
πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

εμπιστευτικών πληροφοριών από έναν 
εκδότη χρηματοπιστωτικού μέσου ή από 
έναν συμμετέχοντα στην αγορά  
δικαιωμάτων εκπομπής εφόσον 
πληρούνται οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάσουν οι συμμετέχοντες στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπής τη 
δυνατότητα να τους δοθεί επίσημη άδεια για αναβολή της δημοσιοποίησης εμπιστευτικών 
πληροφοριών. 

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εκεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση 
συμμετέχει σε σύστημα εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής με μια τρίτη 
χώρα, τα δικαιώματα εκπομπής σύμφωνα 
με αυτό το σύστημα και τα βάσει αυτών 
εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η 
Επιτροπή θεσπίζει, μέσω κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του 
άρθρου 31, μέτρα που ορίζουν τα 
κριτήρια αυτής της συμμετοχής.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η προστασία της αγοράς πρέπει να εξασφαλίζεται και για συστήματα εμπορίας στα οποία 
ενδέχεται να συμμετάσχει στο μέλλον ως αποτέλεσμα διεθνών συμφωνιών.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 32 σχετικά με τη συμπλήρωση 
και την τροποποίηση των προϋποθέσεων 
για τα προγράμματα επαναγοράς και για 
τις πράξεις σταθεροποίησης
χρηματοπιστωτικών μέσων, τους ορισμούς 
του παρόντος κανονισμού, τις 
προϋποθέσεις κατάρτισης καταλόγων 
προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες, τις προϋποθέσεις που 
αφορούν τις συναλλαγές των διευθυντικών 
στελεχών και τις ρυθμίσεις για τα πρόσωπα 
που παρέχουν πληροφορίες που ενδέχεται 
να οδηγήσουν στον εντοπισμό 
παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

Η Επιτροπή έχει την εξουσία έκδοσης 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 32 σχετικά με τη συμπλήρωση 
και την τροποποίηση των προϋποθέσεων 
για τα προγράμματα επαναγοράς και για 
τις πράξεις σταθεροποίησης 
χρηματοπιστωτικών μέσων, τους ορισμούς 
του παρόντος κανονισμού,  τα όρια για τον 
προσδιορισμό της εφαρμογής της 
υποχρέωσης δημοσιοποίησης για τους 
συμμετέχοντες της αγοράς δικαιωμάτων 
εκπομπής, τις προϋποθέσεις κατάρτισης 
καταλόγων προσώπων που κατέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες, τις 
προϋποθέσεις που αφορούν τις συναλλαγές 
των διευθυντικών στελεχών και τις 
ρυθμίσεις για τα πρόσωπα που παρέχουν 
πληροφορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν 
στον εντοπισμό παραβάσεων του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα όρια εκπομπής πρέπει να αναφέρονται μεταξύ των διατάξεων που ενδέχεται να συμπληρώνει 
ή τροποποιεί η Επιτροπή μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.


