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LÜHISELGITUS

Turu kuritarvitamist käsitleva direktiiviga 2003/6/EÜ kehtestati terviklik turu kuritarvitamise 
(siseringitehingute ja turuga manipuleerimine) vastu võitlemise raamistik. Määruse 
ettepanekuga laiendatakse turu kuritarvitamist käsitleva raamistiku reguleerimisala kõigile 
finantsinstrumentide turgude direktiiviga hõlmatud finantsinstrumentidele, selleks et 
suurendada turu terviklikkust ja investorite kaitset, tagades ühtlasi ühtsed eeskirjad ja võrdsed 
võimalused.

Samaaegselt komisjoni poolt esitatud uuesti sõnastatud finantsinstrumentide turgude direktiivi 
ettepanekuga liigitatakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemi saastekvoodid ümber 
finantsinstrumentideks, millega kogu ELi saastekvootide turg läheb finantsturgude määruse 
reguleerimisalasse. Kuna rohkem kui 80% saastekvootide turust on tuletisinstrumentide turg, 
mida seetõttu juba reguleeritakse finantsinstrumentide turgude direktiivi ja turu 
kuritarvitamist käsitleva direktiiviga, on uue turu kuritarvitamise vastase direktiivi eesmärk 
laiendada turu kaitset esmasturule ja reguleerimata hetketurgudele, kus kaubeldakse 
saastekvootidega, et hoida ära pettused, mis võiksid vähendada usaldust heitkogustega 
kauplemise süsteemi vastu. Kohaldatakse nii finantsinstrumentide turgude direktiivi kui ka 
turu kuritarvitamist käsitlevat direktiivi 2003/6/EÜ, suurendades sellega turu turvalisust, 
samas sekkumata selle eesmärgi saavutamisse, s.o heitkoguste vähendamisse.

Kui heitkogustega kauplemise süsteemi saastekvoodid liigitatakse finantsinstrumentide 
turgude direktiivi läbivaatamise raames ümber finantsinstrumentideks ja saastekvoodid 
lähevad turu kuritarvitamist käsitleva raamistiku kohaldamisalasse, tuleb mõnda sätet 
kohandada, et võtta arvesse kõnealuste instrumentide eripära. 

Seetõttu võetakse määruse ettepanekus kasutusele saastekvootidega seotud siseteabe 
erimõiste. Erinevalt traditsioonilistest finantsinstrumentidest ei panda siseteabe 
avalikustamise kohustust emitendile (vastutavad ametiasutused, nt komisjon, kelle 
kliimapoliitika eesmärke ei tohiks avalikustamise kohustusega takistada), vaid see pannakse 
turuosalistele. Avalikustamisele kuuluv teave puudutab tavaliselt avalikustava osapoole 
füüsilist tegevust, nagu käitiste võimsus ja rakendamine.

Arvamuse koostaja toetab komisjoni ettepanekut hõlmata saastekvoodid turu kuritarvitamist 
käsitleva raamistikuga, et tagada kogu organiseeritud kauplemise toimumine reguleeritud 
kauplemiskohtades, kus on ligikaudu ühesugused läbipaistvuse, korralduse ja turu järelevalve 
nõuded. Samas on ettepaneku mõjususe parandamiseks esitatud rida muudatusettepanekuid.

Määruse oluline aspekt on see, et sellega nähakse ette siseteabe avalikustamise kohustuse 
erand nendele turuosalistele, kelle tegevus saastekvootide hinna kujunemist oluliselt ei 
mõjuta. Komisjon kavatseb kehtestada delegeeritud õigusaktiga erandi piirmäära 
(väljendatuna iga-aastaste CO2 heitkoguste või soojusvõimsuse või nende kahe 
kombinatsioonina). 

Praktikas on näha, et märkimisväärset mõju süsinikuhinna kujunemisele avaldab ainult 
heitkogustega kauplemise süsteemi suurimate heiteallikate (tavaliselt energiasektori 
ettevõtjad) tegevus: hinnanguliselt 7% ELi käitistest (suured, kelle heitkogused on üle 500 
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000 tonni CO2 aastas) põhjustavad 80% heitkogustest, kusjuures peaaegu pool turul eraldatud 
saastekvootidest on vaid 20 äriühingu käes.

Turgude ebakindluse ärahoidmiseks oleks asjakohane, kui eespool nimetatud piirmäärad 
kehtestatakse selgesõnaliselt kohe alguses määruse tekstis. Raportöör teeb ettepaneku 
kehtestada piirmääradeks 3 miljonit tonni CO2 ekvivalenti ja põletamise korral 
nimisoojusvõimsuseks 300 megavatti eesmärgiga kehtestada teabe avalikustamise kohustus 
vaid kõige olulisematele turuosalisele. On siiski asjakohane anda komisjonile volitused neid 
piirmäärasid delegeeritud õigusaktidega muuta, et võtta arvesse tehnika ja turu arengut, 
näiteks selleks, et tegelda hinnavolatiilsuse või turgude tajutud erinevustega.

Ühtlasi selgitatakse seda, et siseteabele juurdepääsu omavatel komisjoni ja liikmesriikide 
ametnikel peaks olema selgelt keelatud osalemine turu kuritarvitamises.

Lõpetuseks lisatakse säte, mille eesmärk on kaasata määruse reguleerimisalasse tulevased 
heitkogustega kauplemise süsteemid, milles EL võib ülemaailmete kokkulepete tulemusel 
osaleda, et tagada neile uutele turgudele ELi heitkogustega kauplemise süsteemiga 
samaväärne turu kaitse.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Kuna finantsinstrumentide turgude 
direktiivi läbivaatamise raames 
liigitatakse saastekvoodid 
finantsinstrumentideks, kuuluvad ka 
kõnealused instrumendid käesoleva 
määruse reguleerimisalasse. ELi 
heitkogustega kauplemise süsteemi 
direktiivi kohaselt vastutavad Euroopa 
Komisjon, liikmesriigid ja muud 
ametlikult määratud asutused muu hulgas 
saastekvootide tehnilise eraldamise, nende 
tasuta jagamise eest tööstussektoritele ja 
uutele turule sisenejatele, kellel on 
kvootidele õigus, ning üldisemalt liidu 
kliimapoliitika raamistiku väljatöötamise 
ja rakendamise eest, millega tagatakse 
saastekvootide pakkumine ostjatele ELi 
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heitkogustega kauplemise süsteemis. 
Nende ülesannete täitmisel on neil 
riigiasutustel juurdepääs hinnatundlikule 
mitteavalikule teabele ning ELi 
heitkoguste kauplemise süsteemi direktiivi 
kohaselt võib neil olla vaja teha 
saastekvootidega seotud teatud 
turutehinguid. Selleks et säilitada 
Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja 
muude ametlikult määratud asutuste 
suutlikkus töötada välja ja viia ellu liidu 
kliimapoliitikat, peaks selliste 
riigiasutuste tegevus, mida tehakse vaid 
selle poliitika elluviimise eesmärgil ja 
seoses saastekvootidega, jääma määruse 
kohaldamisalast välja. Selline erand ei 
tohiks avaldada turu üldisele 
läbipaistvusele negatiivset mõju, kuna neil 
riigiasutustel on seadusjärgne kohustus 
tegutseda viisil, millega tagatakse 
nõuetekohane, õiglane ja 
mittediskrimineeriv avalikustamine ja 
juurdepääs kõigile hinnatundliku 
iseloomuga uutele otsustele, arengutele ja 
andmetele. Ka sisaldavad ELi heitkoguste 
kauplemise süsteemi direktiivis ja selle 
rakendusaktides ametiasutuste hallatava 
hinnateadliku eriteabe õiglase ja 
mittediskrimineeriva avalikustamise 
tagatised. Samas ei tohiks liidu 
kliimapoliitikat ellu viies tegutsevatele 
riigiasutustele kohaldatav erand laieneda 
juhtumitele, kus need asutused osalevad 
tegevuses või tehingutes, millega ei viida 
ellu liidu kliimapoliitikat, või kui nendes 
asutustes töötavad füüsilised isikud on 
seotud tegevuse või tehingutega omal 
arvel.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 2 põhjenduse 16 kohta.)

Selgitus

Paremini tuleks selgitada põhjuseid ja piire riigiasutuste (saastekvootide jagajad) 
väljajätmise kohta käesoleva määruse reguleerimisalast, kui nende tegevus toimub liidu 
kliimapoliitika elluviimiseks. Selgeks tuleks teha ka see, et saastekvoote puudutavale 
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siseteabele juurdepääsu omavatel ametnikel on keelatud selle teabe kasutamine turu 
kuritarvitamises osalemiseks.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) Kuna finantsinstrumentide turgude 
direktiivi läbivaatamise raames 
liigitatakse saastekvoodid 
finantsinstrumentideks, kuuluvad ka 
kõnealused instrumendid käesoleva 
määruse reguleerimisalasse. Kõnealuste 
instrumentide erilist laadi ja CO2-turu 
ülesehitust silmas pidades tuleb tagada, et
liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja 
muude saastekvootidega tegelevate 
ametlikult määratud asutuste tegevust ei 
piirata Euroopa Liidu kliimapoliitika 
elluviimisel. Lisaks tuleb siseteabe 
avalikustamise kohustus kehtestada
kõnealuse turu osaliste suhtes üldiselt.
Selleks et vältida tarbetu teatamiskohustuse 
kehtestamist turul ja säilitada kavandatud 
meetme kulutõhusus, tuleks kõnealuse 
kohustuse reguleerivat mõju siiski piirata 
ainult nende ELi HKSis osalevate 
käitajatega, kelle puhul võib nende suuruse 
ja tegevuse põhjal mõistlikult eeldada, et 
nad suudavad märkimisväärselt mõjutada 
saastekvootide hindu. Juhul kui 
saastekvootide turu osalised juba täidavad 
samaväärset siseteabe avalikustamise 
kohustust, nimelt vastavalt energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määrusele
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL) nr ... energia hulgimüügituru 
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta), ei 
tohiks saastekvootidealase siseteabe 
avalikustamise kohustus kaasa tuua 
olukorda, kus sama sisuga teave tuleb 
avalikustada kaks korda.

(16) Kuna üksikute turuosaliste valduses 
on märkimisväärne hulk saastekvootide 
nõudlust mõjutavat mitteavalikku 
hinnatundlikku teavet, on asjakohane, et 
siseteabe avalikustamise kohustus
kehtestatakse kõnealuse turu osaliste 
suhtes üldiselt. Selleks et vältida tarbetu 
teatamiskohustuse kehtestamist turul ja 
säilitada kavandatud meetme kulutõhusus, 
tuleks kõnealuse kohustuse reguleerivat 
mõju siiski piirata ainult nende ELi HKSis 
osalevate käitajatega, kelle puhul võib 
nende suuruse ja tegevuse põhjal 
mõistlikult eeldada, et nad suudavad 
märkimisväärselt mõjutada saastekvootide 
hindu. Seejärel tuleks käesoleva määruse 
tekstis kehtestada selle erandi 
kohaldamise asjakohased alammäärad 
ning komisjonil peaksid olema volitused 
neid alammäärasid delegeeritud 
õigusaktidega muuta. Avalikustamisele 
kuuluv teave peaks puudutama teavet 
avaldava osapoole füüsilist tegevust ja 
mitte tema saastekvootidega seonduvaid 
kavasid ja strateegiaid. Juhul kui 
saastekvootide turu osalised juba täidavad 
samaväärset siseteabe avalikustamise 
kohustust, nimelt vastavalt energiaturu 
terviklikkuse ja läbipaistvuse määrusele
(Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus
(EL) nr ... energia hulgimüügituru 
terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta), ei 
tohiks saastekvootidealase siseteabe 
avalikustamise kohustus kaasa tuua 
olukorda, kus sama sisuga teave tuleb 
avalikustada kaks korda.



PA\896251ET.doc 7/12 PE485.944v01-00

ET

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 1 põhjenduse 15a kohta.)

Selgitus

Turul kindluse tagamiseks on asjakohane, et siseteabe avalikustamise kohustusest tehtava 
erandi piirmäärad kehtestatakse määruse tekstis ja need sisalduvad põhjenduses koos 
selgitustega nende kehtestamise põhjuste kohta. Ka on oluline jätta avalikustamise kohustuse 
alla kuuluvast teabest selgesõnaliselt välja kauplemisstrateegiad.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 290 vastu delegeeritud õigusakte.
Eelkõige tuleks vastu võtta delegeeritud 
õigusaktid, mis käsitlevad aktsiate 
tagasiostuprogramme ja 
finantsinstrumentide stabiliseerimist, I lisas 
loetletud manipuleeriva tegevuse näitajaid, 
saastekvootide turu osaliste suhtes 
avalikustamise kohustuse kohaldamise
piirmäära, insaiderite nimekirjade 
koostamise tingimusi ning juhtide 
tehingutega seotud piirmäärasid ja 
tingimusi. On äärmiselt tähtis, et komisjon 
korraldaks ettevalmistuste käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning 
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

(42) Komisjonile tuleks anda volitused 
võtta vastavalt ELi toimimise lepingu 
artiklile 290 vastu delegeeritud õigusakte.
Eelkõige tuleks vastu võtta delegeeritud 
õigusaktid, mis käsitlevad aktsiate 
tagasiostuprogramme ja 
finantsinstrumentide stabiliseerimist, I lisas 
loetletud manipuleeriva tegevuse näitajaid, 
saastekvootide turu osaliste suhtes 
avalikustamise kohustuse kohaldamise
piirmäärasid, insaiderite nimekirjade 
koostamise tingimusi ning juhtide 
tehingutega seotud piirmäärasid ja 
tingimusi. On äärmiselt tähtis, et komisjon 
korraldaks ettevalmistuste käigus 
asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Komisjon peaks 
delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise 
ja koostamise ajal tagama asjaomaste 
dokumentide sama- ja õigeaegse ning
nõuetekohase edastamise Euroopa 
Parlamendile ja nõukogule.

Or. en

Selgitus

Piirmäärasid on kaks: neist üht väljendatakse CO2 ekvivalendina ja teist 
nimisoojusvõimsusena põletamise korral. 
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Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määrust ei kohaldata liikmesriigi, 
Euroopa Komisjoni või muu ametlikult 
määratud asutuse või nende nimel 
tegutsevate isikute tegevuse suhtes, mis on 
seotud saastekvootidega ja mida 
teostatakse liidu kliimapoliitika 
elluviimiseks.

2. Määrust ei kohaldata liikmesriigi, 
Euroopa Komisjoni või muu ametlikult 
määratud asutuse või nende nimel 
tegutsevate isikute tegevuse suhtes, mis on 
seotud saastekvootidega ja mida 
teostatakse ainult liidu kliimapoliitika 
elluviimiseks.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et määruse reguleerimisalast jäetakse välja asutused, kes tegutsevad ainult 
liidu kliimapoliitika elluviimiseks, kusjuures saastekvootide turgu mõjutada võivat siseteavet 
valdavad üksikud riigiametnikud jäävad siiski täielikult turu kuritarvitamist käsitlevate 
eeskirjade kohaldamisalasse.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõike 1 kohaldamisel peetakse teavet 
täpseks, kui see viitab ilmnenud või 
mõistliku eelduse kohaselt ilmnevatele 
asjaoludele või toimunud või mõistliku 
eelduse kohaselt toimuda võivale 
sündmusele ja kui see on sedavõrd 
üksikasjalik, et võimaldab teha järelduse 
mõju kohta, mida need asjaolud võivad või 
see sündmus võib avaldada 
finantsinstrumentide, seotud kauba 
hetkelepingute või saastekvootidel
põhinevate enampakkumistoodete hinnale.

2. Lõike 1 kohaldamisel peetakse teavet 
täpseks, kui see viitab ilmnenud või 
mõistliku eelduse kohaselt ilmnevatele 
asjaoludele või toimunud või mõistliku 
eelduse kohaselt toimuda võivale 
sündmusele ja kui see on sedavõrd 
üksikasjalik, et võimaldab teha järelduse 
mõju kohta, mida need asjaolud võivad või 
see sündmus võib avaldada 
finantsinstrumentide, seotud kauba 
hetkelepingute, saastekvootide või neil
põhinevate enampakkumistoodete hinnale.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 6 artikli 6 lõike 3 kohta.)
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Selgitus

Muudatus on tehtud sõnastuse ühtlustamiseks määruse muude sätetega.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 6 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Lõike 1 kohaldamisel tähendab teave, 
mis avaldaks avalikustamise korral 
tõenäoliselt märkimisväärset mõju
finantsinstrumentide, seotud kauba 
hetkelepingute või saastekvootidel
põhinevate enampakkumistoodete hinnale, 
teavet, mida mõistlik investor võtaks 
tõenäoliselt arvesse oma 
investeerimisotsuste tegemisel.

3. Lõike 1 kohaldamisel tähendab teave, 
mis avaldaks avalikustamise korral 
tõenäoliselt märkimisväärset mõju 
finantsinstrumentide, seotud kauba 
hetkelepingute, saastekvootide või neil
põhinevate enampakkumistoodete hinnale, 
teavet, mida mõistlik investor võtaks 
tõenäoliselt arvesse oma 
investeerimisotsuste tegemisel.

Or. en

(Vt muudatusettepanekut 5 artikli 6 lõike 2 kohta.)

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata saastekvootide 
turu osalise suhtes, kui tema omanduses, 
kontrolli all või vastutusel olevate käitiste 
või lennutegevuse heitkogused ei ületanud 
eelmisel aastal CO2-ekvivalendi 
alammäära ja kui nimisoojusvõimsus ei 
ületanud põletamise korral alammäära.

Esimest lõiku ei kohaldata saastekvootide 
turu osalise suhtes, kui tema omanduses, 
kontrolli all või vastutusel olevate käitiste 
või lennutegevuse heitkogused ei ületanud 
eelmisel aastal CO2-ekvivalendi alammäära
3 miljonit tonni ja kui nimisoojusvõimsus 
ei ületanud põletamise korral alammäära
300 megavatti.

Or. en

Selgitus

Turul kindluse tagamiseks on asjakohane kehtestada algusest peale määruse tekstis 
selgesõnaliselt avalikustamise kohustusest tehtava erandi piirmäärad. Konkreetsed 



PE485.944v01-00 10/12 PA\896251ET.doc

ET

arvnäitajad on valitud selleks, et hõlmata ainult suured turuosalised, kelle tegevus avaldab 
tõenäoliselt olulist mõju hinna kujunemisele ja kelle arvele langeb ligikaudu 75% 
saastekvootide turu üldmahust. Siinjuures tuleks märkida, et 3 miljonit tonni CO2-ekvivalenti 
vastab kuuele „suurele” käitisele, millest igaühe heitkogus on 500 000 tonni. 

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 31 vastu meetmed, 
millega kehtestatakse CO2-ekvivalendi
alammäär ja nimisoojusvõimsuse
alammäär eesmärgiga kohaldada teises 
lõigus sätestatud erandit.

Komisjonil on volitused võtta delegeeritud 
õigusaktidega vastavalt artiklile 31 vastu 
meetmed, millega muudetakse CO2-
ekvivalendi alammäära ja 
nimisoojusvõimsuse alammäära
eesmärgiga kohaldada teises lõigus 
sätestatud erandit. Selles lõigus märgitud 
delegeeritud õigusakti vastuvõtmisel 
hindab komisjon seda, kas CO2-
ekvivalendi alammäära või 
nimisoojusvõimsuse alammäära 
muutmine vastab turu ja tehnika arengu 
tulemusel tekkinud vajadustele.

Or. en

Selgitus

Kuigi kohe alguses piirmäära kehtestamine on väga oluline turuosalistele suurema kindluse 
tagamiseks ja õigusliku ebakindluse ärahoidmiseks, on ikkagi kasulik anda komisjonile 
volitused piirmäärasid delegeeritud õigusaktiga muuta, et suuta paremini lahendada turuga 
seotud probleeme (hinnavolatiilsus, turgude tajutud erinevused jne) ja/või poliitikast 
tulenevaid vajadusi (nt liidu kliimapoliitika tõttu aja jooksul vähenevad heitkogused).

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Pädev asutus võib anda 
finantsinstrumendi emitendile loa lükata 
siseteabe avalikustamine edasi, kui on 

5. Pädev asutus võib anda 
finantsinstrumendi emitendile või 
saastekvootide turu osalisele loa lükata 
siseteabe avalikustamine edasi, kui on 
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täidetud järgmised tingimused: täidetud järgmised tingimused:

Or. en

Selgitus

Ei ole mingit põhjust jätta saastekvootide turu osalised kõrvale võimalusest saada ametlik 
luba lükata siseteabe avalikustamine edasi.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 20 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui Euroopa Liit osaleb 
saastekvootidega kauplemise süsteemis 
kolmanda riigiga, jäävad selle süsteemi 
kohased saastekvoodid ja neil põhinevad 
enampakkumistooted käesoleva määruse 
reguleerimisalasse. Komisjon võtab 
vajadusel delegeeritud õigusaktidega 
vastavalt artiklile 31 vastu meetmed, 
millega kehtestatakse hõlmamise 
kriteeriumid.

Or. en

Selgitus

Turu kaitse tuleks tagada ka kauplemissüsteemide osas, milles liit võib tulevikus 
ülemaailmsete kokkulepete tulemusel osaleda.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
32 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja 
finantsinstrumentide stabiliseerimise 
tingimuste, käesolevas määruses kasutatud 
mõistete, insaiderite nimekirjade 

Komisjonile antakse volitused võtta artikli 
32 kohaselt vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad tagasiostuprogrammide ja 
finantsinstrumentide stabiliseerimise 
tingimuste, käesolevas määruses kasutatud 
mõistete, saastekvootide turu osaliste 
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koostamise tingimuste, juhtide tehingutega 
seotud tingimuste ning käesoleva määruse 
rikkumise tuvastamiseni viia võivat teavet 
andvate isikutega seotud korra täiendamist 
ja muutmist.

suhtes kehtiva avalikustamise kohustuse 
kohaldamise kindlaksmääramise 
piirmäärade, insaiderite nimekirjade 
koostamise tingimuste, juhtide tehingutega 
seotud tingimuste ning käesoleva määruse 
rikkumise tuvastamiseni viia võivat teavet 
andvate isikutega seotud korra täiendamist 
ja muutmist.

Or. en

Selgitus

Heitkoguste piirmäärasid tuleks nimetada ende sätete hulgas, mida komisjon võib 
delegeeritud õigusaktidega täiendada või muuta.


