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LYHYET PERUSTELUT

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevalla direktiivillä 2003/6/EY otettiin käyttöön kattava 
oikeudellinen kehys markkinoiden väärinkäytön (sisäpiirikauppojen ja markkinoiden 
manipuloinnin) torjumiseksi. Asetusehdotuksella ulotetaan markkinoiden väärinkäyttöä 
koskevat säännökset koskemaan kaikkia rahoitusvälineiden markkinoista annettuun 
direktiiviin (rahoitusmarkkinadirektiivi, MiFID) sisältyviä rahoitusvälineitä. Tavoitteena on 
lisätä markkinoiden yhtenäisyyttä ja sijoittajien suojaa sekä varmistaa samalla yhdet yhteiset 
säännöt ja tasapuoliset toimintaedellytykset.

Komission samanaikaisesti ehdottamassa tarkistetussa rahoitusmarkkinadirektiivissä EU:n 
päästökauppajärjestelmään sisältyvät päästöoikeudet luokitellaan rahoitusvälineiksi, mikä 
johtaa siihen, että EU:n koko päästöoikeusjärjestelmään ryhdytään soveltamaan 
rahoitusmarkkinoita koskevia säännöksiä. 
Yli 80 prosenttia päästöoikeuksien markkinoista on johdannaismarkkinoita, ja ne sisältyvät 
siten jo rahoitusmarkkinadirektiiviin ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan direktiiviin. 
Uuden markkinoiden väärinkäyttöä koskevan asetuksen tavoitteena on laajentaa 
markkinoiden suojelu ensimarkkinoihin ja sääntelemättömiin päästöoikeuksien spot-
markkinoihin, jotta voidaan torjua vilpillisiä käytäntöjä, jotka voisivat heikentää luottamusta 
päästökauppajärjestelmään. Kyseisiin markkinoihin sovellettaisiin 
rahoitusmarkkinadirektiiviä ja markkinoiden väärinkäyttöä koskevaa direktiiviä 2003/6/EY, 
mikä parantaisi markkinoiden suojaa puuttumatta niiden tarkoitukseen, joka on edelleen 
päästöjen vähentäminen.

Jos päästökauppajärjestelmään sisältyvät päästöoikeudet luokitellaan rahoitusvälineiksi 
rahoitusmarkkinadirektiiviä tarkistettaessa ja päästöoikeudet sisällytetään markkinoiden 
väärinkäyttöä koskevan oikeudellisen kehyksen soveltamisalaan, sääntöjä on tarkistettava 
näiden välineiden erityisluonne huomioon ottaen. 

Asetusehdotuksessa otetaan siksi käyttöön erityinen määritelmä päästöoikeuksia koskevalle 
sisäpiiritiedolle. Sisäpiiritietoa julkistamaan ei, toisin kuin perinteisten rahoitusvälineiden 
kyseessä ollessa, velvoiteta liikkeeseenlaskijaa (toimivaltaista julkista elintä, kuten 
komissiota, jonka ilmastopoliittisia tavoitteita julkistamisvelvoite ei saisi haitata) vaan 
markkinaosapuolet. Julkistettava tieto koskee yleensä julkistavan osapuolen fyysistä 
toimintaa, kuten sen kapasiteettia ja laitosten hyödyntämistä.

Valmistelija kannattaa komission ehdotusta siltä osin kuin on kyse päästöoikeuksien 
sisällyttämisestä markkinoiden väärinkäyttöä koskevaan oikeudelliseen kehykseen, jotta 
voidaan varmistaa, että kaikki järjestäytynyt kauppa käydään säännellyissä kauppapaikoissa, 
joihin sovelletaan lähes identtisiä avoimuutta, organisointia ja markkinoiden valvontaa 
koskevia vaatimuksia. Samalla esitetään joitakin tarkistuksia ehdotuksen tehokkuuden 
lisäämiseksi.

Tärkeä asetukseen sisältyvä kohta on erityisesti se, että siinä säädetään poikkeuksen 
myöntämisestä sisäpiiritiedon julkistamisvelvoitteesta niille markkinaosapuolille, joilla ei 
todennäköisesti ole vaikutusta päästöoikeuksien hinnan muodostumiseen. Komissio aikoo 
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vahvistaa delegoidulla säädöksellä poikkeuksille alarajan (ilmoitettuna vuotuisina CO2-
päästöinä tai lämmöntuottona tai niiden yhdistelmänä). 

Ainoastaan suurimpien päästöjen aiheuttajien (jotka yleensä toimivat EU:ssa
sähköntuotannossa) toimintaa päästökauppajärjestelmässä koskevilla tiedoilla voi käytännössä 
olla merkittävä vaikutus hiilen hinnan muodostumiseen. Arvioidaan, että EU:ssa vain noin 
7 prosenttia ("suurista") tuotantolaitoksista (joiden hiilidioksidipäästöt ovat yli 500 000 tonnia 
vuodessa) aiheuttaa 80 prosenttia päästöistä ja että 20 yrityksellä on hallussaan lähes puolet 
markkinoilla jaetuista päästöoikeuksista.

Markkinoiden epävarmuuden välttämiseksi olisi näin ollen tarkoituksenmukaista sisällyttää 
yllä mainitut raja-arvot asetustekstiin alusta alkaen. Valmistelija ehdottaa 
hiilidioksidipäästöjen alarajaksi kolmea miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia ja 
polttotoimintojen lämmöntuoton alarajaksi 300 megawattia. Tarkoituksena on velvoittaa 
julkistamaan ainoastaan tärkeimpiä markkinatoimijoita koskevat tiedot. On kuitenkin 
tarkoituksenmukaista antaa komissiolle valtuudet muuttaa näitä raja-arvoja delegoiduilla 
säädöksillä tekniikan ja markkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi ja esimerkiksi 
puuttua hintavaihteluun tai havaittuun markkinoiden epätasapainoon.

Lisäksi selvennetään, että niiden komission ja jäsenvaltioiden virkamiesten, joilla on 
mahdollisuus saada sisäpiiritietoa, osallistuminen markkinoiden väärinkäyttöön olisi 
yksiselitteisesti kiellettävä.

Lopuksi lisätään yksi säännös, jonka tarkoituksena on sisällyttää asetuksen soveltamisalaan 
tulevat päästökauppajärjestelmät, joihin EU saattaa osallistua kansainvälisten sopimusten 
perusteella. Näin on tarkoitus varmistaa näille uusille markkinoille sama suojelun taso kuin 
EU:n päästökauppajärjestelmälle.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Päästöoikeudet luokitellaan 
rahoitusvälineiksi 
rahoitusmarkkinadirektiivin tarkistamisen 
yhteydessä, ja tämän vuoksi ne siirtyvät 
myös tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Komissio, jäsenvaltiot ja tehtävään 
virallisesti määrätyt muut toimielimet ovat 
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EU:n päästökauppadirektiivin mukaisesti 
vastuussa muun muassa päästöoikeuksien 
teknisestä myöntämisestä, niiden 
jakamisesta ilmaiseksi niihin oikeutetuille 
teollisuuden aloille ja uusille tulokkaille 
sekä yleisemmin sellaisten unionin 
ilmastopolitiikan säännösten 
kehittämisestä ja täytäntöönpanosta, jotka 
ovat perustana päästöoikeuksien 
jakamiselle ostajille EU:n 
päästökauppajärjestelmässä. Näillä 
julkisilla elimillä on yllä mainittuja 
tehtäviä hoitaessaan pääsy hintaan 
vaikuttaviin ei-julkisiin tietoihin, ja EU:n 
päästökauppadirektiivin mukaan niiden 
on mahdollisesti suoritettava tiettyjä 
päästöoikeuksiin liittyviä markkinatoimia. 
Jotta komissio, jäsenvaltiot ja tehtävään 
virallisesti määrätyt muut toimielimet 
säilyttävät kykynsä kehittää ja panna 
täytäntöön unionin ilmastopolitiikkaa, 
niiden ainoastaan tämän politiikan 
täytäntöön panemiseksi ja 
päästöoikeuksiin liittyen toteuttamat 
toimet olisi jätettävä tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle. Tällainen 
poikkeus ei saisi vaikuttaa kielteisesti 
markkinoiden avoimuuteen, koska 
kyseisillä julkisilla elimillä on 
lakisääteisiä velvollisuuksia toimia 
tavalla, jolla varmistetaan 
järjestelmällinen, oikeudenmukainen ja 
syrjimätön sellaisen kehityksen ja 
sellaisten uusien päätösten ja tietojen 
julkistaminen ja saatavuus, jotka 
vaikuttavat hintaan. Lisäksi 
päästökauppadirektiivissä ja sen 
täytäntöönpanosäädöksissä on takeet 
viranomaisten hallussa olevien erityisten 
hintaan vaikuttavien tietojen 
oikeudenmukaisesta ja syrjimättömästä 
julkistamisesta. Unionin 
ilmastopolitiikkaa täytäntöön panevia 
julkisia elimiä koskevaa poikkeusta ei tule 
ulottaa koskemaan tapauksia, joissa 
tällaiset julkiset elimet osallistuvat toimiin 
tai liiketoimiin, jotka eivät liity unionin 
ilmastopolitiikan toteuttamiseen tai jos 
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tällaisten elinten palveluksessa olevat 
fyysiset henkilöt osallistuvat toimiin tai 
liiketoimiin omaan lukuunsa.

Or. en

(Ks. johdanto-osan 16 kappaleeseen tehty tarkistus 2.)

Perustelu

Syyt ja rajat julkisten elinten (päästöoikeuksien jakajien) jättämiselle tämän asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle niiden toimiessa unionin ilmastopolitiikan täytäntöön 
panemiseksi olisi ilmoitettava selvemmin. Olisi myös selvennettävä, että virkamiehet, joilla on 
pääsy päästöoikeuksia koskevaan sisäpiiritietoon eivät saa käyttää tätä tietoa osallistuakseen 
markkinoiden väärinkäyttöön.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Päästöoikeudet luokitellaan 
rahoitusvälineiksi 
rahoitusmarkkinadirektiivin tarkistamisen 
yhteydessä, ja tämän vuoksi ne siirtyvät 
myös tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Kun otetaan huomioon kyseisten 
rahoitusvälineiden erityispiirteet ja 
hiilimarkkinoiden rakenne, on tarpeen 
varmistaa, että tällä asetuksella ei 
rajoiteta jäsenvaltioiden, Euroopan 
komission ja muiden virallisesti 
nimettyjen elinten päästöoikeuksiin 
liittyvää toimintaa niiden toteuttaessa 
unionin ilmastopolitiikkaa. Lisäksi
sisäpiiritiedon julkistamisvelvoitteen on 
kohdistuttava yleisesti kyseisten 
markkinoiden markkinaosapuoliin. Jotta 
voidaan välttää hyödyttömien 
raportointivelvoitteiden asettaminen 
markkinoilla ja säilyttää toimenpiteen 
tarkoitettu kustannus-hyötysuhde, vaikuttaa 
tarpeelliselta rajoittaa kyseistä velvoitetta 
koskeva sääntelyvaikutus ainoastaan 
sellaisiin EU:n päästökauppajärjestelmän 

(16) Koska yksittäisten 
markkinaosapuolten hallussa on 
huomattava määrä ei-julkista hintaan 
vaikuttavaa tietoa, joka vaikuttaa myös 
päästöoikeuksien kysyntään, on 
tarkoituksenmukaista, että sisäpiiritiedon 
julkistamisvelvoite kohdistuu yleisesti 
kyseisten markkinoiden 
markkinaosapuoliin. Jotta voidaan välttää 
hyödyttömien raportointivelvoitteiden 
asettaminen markkinoilla ja säilyttää 
toimenpiteen tarkoitettu kustannus-
hyötysuhde, vaikuttaa tarpeelliselta 
rajoittaa kyseistä velvoitetta koskeva 
sääntelyvaikutus ainoastaan sellaisiin EU:n 
päästökauppajärjestelmän 
toiminnanharjoittajiin, joiden voidaan 
kokonsa ja toimintansa puolesta 
kohtuullisesti odottaa vaikuttavan 
tuntuvasti päästöoikeuksien hintaan. 
Asianmukainen alaraja tämän 
poikkeuksen soveltamiselle olisi 
vahvistettava tämän asetuksen tekstissä, ja 
komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä 
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toiminnanharjoittajiin, joiden voidaan 
kokonsa ja toimintansa puolesta 
kohtuullisesti odottaa vaikuttavan 
tuntuvasti päästöoikeuksien hintaan. Jos 
päästöoikeuksien markkinaosapuolet 
noudattavat jo vastaavanlaisia 
sisäpiiritiedon julkistamista koskevia 
vaatimuksia, erityisesti 
energiamarkkinoiden eheyttä ja 
läpinäkyvyyttä koskevan asetuksen 
[energiamarkkinoiden eheydestä ja 
läpinäkyvyydestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o … ] mukaisesti, päästöoikeuksia 
koskevan sisäpiiritiedon 
julkistamisvelvoitteen ei pitäisi johtaa 
siihen, että pääosin samat tiedot on 
julkistettava kahteen kertaan.

delegoidulla säädöksellä toimenpiteitä 
näiden alarajojen muuttamiseksi. 
Julkistettavan tiedon olisi koskettava 
julkistavan osapuolen fyysisiä toimia, ei 
sen suunnitelmia tai strategioita, jotka 
koskevat päästöoikeuksien kauppaa. Jos 
päästöoikeuksien markkinaosapuolet 
noudattavat jo vastaavanlaisia 
sisäpiiritiedon julkistamista koskevia 
vaatimuksia, erityisesti 
energiamarkkinoiden eheyttä ja 
läpinäkyvyyttä koskevan asetuksen 
[energiamarkkinoiden eheydestä ja 
läpinäkyvyydestä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o … ] mukaisesti, päästöoikeuksia 
koskevan sisäpiiritiedon 
julkistamisvelvoitteen ei pitäisi johtaa 
siihen, että pääosin samat tiedot on 
julkistettava kahteen kertaan.

Or. en

(Ks. johdanto-osan 15 a kappaleeseen tehty tarkistus 1.)

Perustelu

Markkinoiden varmuuden takaamiseksi on asianmukaista, että alarajat poikkeukselle 
sisäpiiritiedon julkistamisvelvoitteesta vahvistetaan asetustekstissä ja että ne ja perustelut 
niiden käyttöönotolle mainitaan johdanto-osan kappaleessa. On myös tärkeää jättää 
yksiselitteisesti kaupankäyntistrategiat julkistettavien tietojen ulkopuolelle.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

(42) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti. 
Erityisesti olisi annettava delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat takaisinosto-
ohjelmiin ja rahoitusvälineiden 
vakauttamiseen liittyviä ehtoja, liitteessä I 

(42) Komissiolle olisi siirrettävä valta 
hyväksyä säädösvallan siirron nojalla 
annettavia delegoituja säädöksiä 
perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti. 
Erityisesti olisi annettava delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat takaisinosto-
ohjelmiin ja rahoitusvälineiden 
vakauttamiseen liittyviä ehtoja, liitteessä I 
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lueteltuja manipuloinnin indikaattoreita, 
raja-arvoa, jonka perusteella määritetään 
julkistamisvaatimuksen soveltaminen 
päästöoikeuksien markkinoilla toimiviin 
markkinaosapuoliin, sisäpiiriluettelojen 
laatimiseen liittyviä ehtoja ja 
johtohenkilöiden liiketoimiin liittyvää raja-
arvoa ja ehtoja. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

lueteltuja manipuloinnin indikaattoreita, 
raja-arvoja, joiden perusteella määritetään 
julkistamisvaatimuksen soveltaminen 
päästöoikeuksien markkinoilla toimiviin 
markkinaosapuoliin, sisäpiiriluettelojen 
laatimiseen liittyviä ehtoja ja 
johtohenkilöiden liiketoimiin liittyvää raja-
arvoa ja ehtoja. On erityisen tärkeää, että 
komissio toteuttaa asiaa valmistellessaan 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

On olemassa kaksi alarajaa: toinen ilmaistaan hiilidioksidiekvivalenttina ja toinen 
polttotoimintojen arvioituna lämmöntuottona.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tätä asetusta ei sovelleta jäsenvaltion, 
Euroopan komission tai tehtävään 
virallisesti määrätyn muun toimielimen 
taikka niiden puolesta toimivan henkilön 
toimiin, jotka liittyvät päästöoikeuksiin ja 
jotka toteutetaan osana unionin 
ilmastopolitiikkaa.

2. Tätä asetusta ei sovelleta jäsenvaltion, 
Euroopan komission tai tehtävään 
virallisesti määrätyn muun toimielimen 
taikka niiden puolesta toimivan henkilön 
toimiin, jotka liittyvät päästöoikeuksiin ja 
jotka toteutetaan ainoastaan osana unionin 
ilmastopolitiikkaa.

Or. en

Perustelu

Olisi selvennettävä, että soveltamisalan ulkopuolelle jätetään elimet, jotka toimivat 
ainoastaan unionin ilmastopolitiikan täytäntöön panemiseksi, kun sitä vastoin yksittäisiin 
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virkamiehiin, joilla on pääsy sisäpiiritietoon, joka voi vaikuttaa päästöoikeusmarkkinoihin, 
sovelletaan edelleen täysimääräisesti markkinoiden väärinkäyttöä koskevia sääntöjä.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sovellettaessa 1 kohtaa tiedon katsotaan 
olevan luoteeltaan täsmällistä, jos se viittaa 
ilmenneisiin olosuhteisiin tai olosuhteisiin, 
joiden voidaan kohtuudella olettaa 
ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan 
tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudella 
olettaa toteutuvan, ja jos se on riittävän 
tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä 
johtopäätös edellä mainittujen olosuhteiden 
tai edellä mainitun tapahtuman 
mahdollisesta vaikutuksesta 
rahoitusvälineiden, kyseisiin
rahoitusvälineisiin liittyvien hyödykettä 
koskevien spot-sopimusten tai 
päästöoikeuksiin perustuvien 
huutokauppatuotteiden hintoihin.

2. Sovellettaessa 1 kohtaa tiedon katsotaan 
olevan luoteeltaan täsmällistä, jos se viittaa 
ilmenneisiin olosuhteisiin tai olosuhteisiin, 
joiden voidaan kohtuudella olettaa 
ilmenevän, tai toteutuneeseen tapahtumaan 
tai tapahtumaan, jonka voidaan kohtuudella 
olettaa toteutuvan, ja jos se on riittävän 
tarkkaa, jotta sen perusteella voidaan tehdä 
johtopäätös edellä mainittujen olosuhteiden 
tai edellä mainitun tapahtuman 
mahdollisesta vaikutuksesta 
rahoitusvälineiden, kyseisiin 
rahoitusvälineisiin liittyvien hyödykettä 
koskevien spot-sopimusten, 
päästöoikeuksien tai niihin perustuvien 
huutokauppatuotteiden hintoihin.

Or. en

(Katso 6 artiklan 3 kohtaa koskeva tarkistus 6.)

Perustelu

Muutos on tehty sanamuodon yhdenmukaistamiseksi asetuksen muiden säännösten kanssa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Sovellettaessa 1 kohtaa tiedolla, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
rahoitusvälineiden, niihin liittyvien 
hyödykettä koskevien spot-sopimusten tai 
päästöoikeuksiin perustuvien 

3. Sovellettaessa 1 kohtaa tiedolla, jolla 
todennäköisesti olisi huomattava vaikutus 
rahoitusvälineiden, niihin liittyvien 
hyödykettä koskevien spot-sopimusten, 
päästöoikeuksien tai niihin perustuvien 
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huutokauppatuotteiden hintoihin, jos se 
julkistettaisiin, tarkoitetaan tietoa, jota 
järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti 
käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä 
perusteena.

huutokauppatuotteiden hintoihin, jos se 
julkistettaisiin, tarkoitetaan tietoa, jota 
järkevästi toimiva sijoittaja todennäköisesti 
käyttäisi yhtenä sijoituspäätöksensä 
perusteena.

Or. en

(Katso 6 artiklan 2 kohtaa koskeva tarkistus 5.)

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
päästöoikeuksien markkinoilla toimivaan 
markkinaosapuoleen, jos sen omistuksessa, 
määräysvallassa tai vastuulla olevien 
laitosten tai ilmailutoimintojen päästöt 
eivät edellisenä vuonna ylittäneet 
hiilidioksidiekvivalentin alarajaa ja, jos ne 
harjoittavat polttotoimintoja, niiden 
lämmöntuotto ei ylittänyt alarajaa.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
päästöoikeuksien markkinoilla toimivaan 
markkinaosapuoleen, jos sen omistuksessa, 
määräysvallassa tai vastuulla olevien 
laitosten tai ilmailutoimintojen päästöt 
eivät edellisenä vuonna ylittäneet kolmen 
miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin
alarajaa ja, jos ne harjoittavat 
polttotoimintoja, niiden lämmöntuotto ei 
ylittänyt 300 megawatin alarajaa.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden varmuuden lisäämiseksi on tärkeää vahvistaa asetustekstissä alusta alkaen 
alarajat poikkeuksen tekemiselle julkistamisvelvoitteesta. Kyseiset luvut on valittu, jotta 
säännöstä sovellettaisiin vain suuriin markkinaosapuoliin, joiden toimet todennäköisesti 
vaikuttavat hinnan muodostumiseen ja joiden osuus päästöoikeuksien kokonaismarkkinoista 
on noin 75 prosenttia. On huomattava, että kolme miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia 
vastaa kuutta "suurta" laitosta, joista kunkin päästöt ovat 500 000 tonnia.
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Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio hyväksyy 31 artiklan mukaisella 
delegoidulla säädöksellä toimenpiteitä, 
joilla vahvistetaan 
hiilidioksidiekvivalentin alaraja ja 
lämmöntuoton alaraja toisessa alakohdassa 
säädetyn poikkeuksen soveltamiseksi.

Komissiolle siirretään valta hyväksyä
31 artiklan mukaisella delegoidulla 
säädöksellä toimenpiteitä, joilla muutetaan
hiilidioksidiekvivalentin alaraja ja 
lämmöntuoton alaraja toisessa alakohdassa 
säädetyn poikkeuksen soveltamiseksi. 
Komissio arvioi tässä kohdassa 
tarkoitettua delegoitua säädöstä 
hyväksyessään vastaako 
hiilidioksidiekvivalentin alarajan ja 
lämmöntuoton alarajan muuttaminen 
teknisestä kehityksestä ja markkinoiden 
kehityksestä johtuviin tarpeisiin.

Or. en

Perustelu

Vaikka alarajan vahvistaminen alusta alkaen on tärkeää selkeyden takaamiseksi 
markkinaosapuolille ja oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi, on silti hyödyllistä siirtää 
komissiolle valta muuttaa alarajoja delegoidulla säädöksellä, jotta voidaan puuttua 
markkinoiden ongelmiin (havaittu epätasapaino, hintavaihtelu jne.) ja/tai vastata poliittisiin 
tarpeisiin (kuten päästöjen vähentyminen ajan mittaan unionin ilmastopolitiikan ansiosta).

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

5. Toimivaltainen viranomainen voi sallia 
sen, että rahoitusvälineen 
liikkeeseenlaskija lykkää sisäpiiritiedon 
julkistamista, jos seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

5. Toimivaltainen viranomainen voi sallia 
sen, että rahoitusvälineen 
liikkeeseenlaskija tai 
päästöoikeusmarkkinoiden osapuoli
lykkää sisäpiiritiedon julkistamista, jos 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Or. en
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Perustelu

Ei ole mitään syytä olla antamatta päästöoikeusmarkkinoiden osapuolille mahdollisuutta 
saada virallista lupaa sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun Euroopan unioni osallistuu 
päästökauppaan kolmannen maan 
kanssa, kyseiseen järjestelmään kuuluviin 
päästöoikeuksiin ja niihin perustuviin 
huutokauppatuotteisiin sovelletaan tätä 
asetusta. Komissio hyväksyy tarvittaessa 
31 artiklan mukaisilla delegoiduilla 
säädöksillä toimenpiteitä, joilla 
vahvistetaan kriteerit niiden 
sisällyttämiselle tämän direktiivin 
soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Markkinoiden suojelu olisi taattava myös niissä kaupankäyntijärjestelmissä, joihin unioni 
saattaa tulevaisuudessa osallistua kansainvälisten sopimusten perusteella.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
32 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat takaisinosto-
ohjelmiin ja rahoitusvälineiden 
vakauttamiseen liittyvien ehtojen, tässä 
asetuksessa vahvistettujen määritelmien, 
sisäpiiriluettelojen laatimista koskevien 
ehtojen, johtohenkilöiden toteuttamiin 
liiketoimiin liittyvien ehtojen ja niitä 

Siirretään komissiolle valta antaa 
32 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat takaisinosto-
ohjelmiin ja rahoitusvälineiden 
vakauttamiseen liittyvien ehtojen, tässä 
asetuksessa vahvistettujen määritelmien, 
alarajojen, joiden perusteella päätetään 
julkistamisvelvollisuuden soveltamisesta 
päästöoikeusmarkkinoiden osapuoliin,
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henkilöitä, jotka toimittavat tietoja, jotka 
voivat johtaa tämän asetuksen rikkomisen 
havaitsemiseen, koskevien järjestelyjen 
täydentämistä ja muuttamista.

sisäpiiriluettelojen laatimista koskevien 
ehtojen, johtohenkilöiden toteuttamiin 
liiketoimiin liittyvien ehtojen ja niitä 
henkilöitä, jotka toimittavat tietoja, jotka 
voivat johtaa tämän asetuksen rikkomisen 
havaitsemiseen, koskevien järjestelyjen 
täydentämistä ja muuttamista.

Or. en

Perustelu

Päästöjen alarajat olisi mainittava niiden säännösten joukossa, joita komissio voi täydentää 
tai muuttaa delegoiduilla säädöksillä.


