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RÖVID INDOKOLÁS

A piaci visszaélésről szóló 2003/6/EK irányelv átfogó keretrendszert vezetett be a „piaci 
visszaélés” (vagyis a bennfentes kereskedelem és a manipulatív piaci gyakorlatok) kezelésére. 
A rendeletre irányuló javaslat kiterjeszti a piaci visszaélésre vonatkozó keretrendszer hatályát 
a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (a MiFID-irányelv) hatálya alá tartozó 
valamennyi pénzügyi eszközre, növelve ezzel a piac integritását és a befektetők védelmét, 
egyúttal biztosítva az egységes szabályozást és az egyenlő feltételeket.

A MiFID-irányelvnek a Bizottság által ezzel egy időben javasolt átdolgozása az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerhez tartozó kibocsátási egységeket a pénzügyi eszközök 
osztályába sorolja át, és ezzel a kibocsátási egységek teljes uniós piacát pénzpiaci szabályozás 
alá vonja. Miközben a kibocsátási egységek piacának 80%-a származtatott piac, amelyre a 
MiFID- és a piaci visszaélésről szóló irányelv is vonatkozik, a piaci visszaélésről szóló új 
rendelet célja, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe vetett bizalmat esetlegesen aláásó 
csalárd gyakorlatok elkerülése érdekében kiterjessze a piacvédelmet a kibocsátási egységek 
elsődleges piacára és szabályozatlan azonnali piacaira. A MiFID és a piaci visszaélésről szóló 
2003/6/EK irányelv így ezekre is vonatkozna, ezáltal javulna a piac biztonsága, anélkül, hogy 
annak rendeltetésére – ami továbbra is a kibocsátások csökkentése – hatással lenne.

Ha a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe tartozó kibocsátási egységek a MiFID-irányelv 
felülvizsgálata során pénzügyi eszközként kerülnek újraosztályozásra, illetve a piaci 
visszaélésre vonatkozó keretrendszer hatálya alá kerülnek, néhány rendelkezést az ilyen 
eszközök sajátos természetére való tekintettel módosítani kell. 

Emiatt a rendeletre irányuló javaslat külön meghatározást vezet be a kibocsátási egységekre 
vonatkozó bennfentes információra. A hagyományos pénzügyi eszközöktől eltérően a 
bennfentes információ közzétételére irányuló kötelezettség nem a kibocsátót (tehát az 
illetékes hatóságot, például a Bizottságot, melynek éghajlat-politikai céljait a közzétételi 
kötelezettség nem hátráltathatja) terheli, hanem a piaci résztvevőket. A közzéteendő 
információ rendes körülmények között a közzétevő fél fizikai tevékenységére, például a 
létesítmények kapacitására és hasznosítására vonatkozik.

Ami a kibocsátási egységeknek a piaci visszaélésre vonatkozó keretrendszerbe történő 
beépítését illeti, a vélemény előadója támogatja a bizottsági javaslatot annak biztosítása 
érdekében, hogy valamennyi szervezett kereskedést olyan szabályozott kereskedési 
helyszíneken végezzék, amelyekre az átláthatóság, a szervezés és a piacfelügyelet 
tekintetében közel azonos feltételek vonatkoznak. A javaslat eredményességének javítása 
érdekében ugyanakkor számos módosítás került előterjesztésre.

A rendelet egyik fontos aspektusa, hogy mentességet biztosít a bennfentes információ 
közzétételére vonatkozó kötelezettség alól azon piaci szereplők számára, amelyek 
valószínűleg nincsenek lényeges hatással a kibocsátási egységek árképzésére. A Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén kívánja megállapítani a mentesség (éves CO2-
kibocsátási értékben, hőteljesítményben, vagy a kettő együttesével kifejezett) alsó 
határértékét. 
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A gyakorlatban csak a kibocsátáskereskedelmi rendszer legnagyobb (jellemzően az uniós 
energiaágazathoz tartozó) kibocsátóinak tevékenységét érintő információkkal kapcsolatosan 
valószínűsíthető, hogy jelentős hatással lesznek a szén-dioxid-kibocsátási egységek 
árképzésére: a becslések szerint az Unióban a létesítmények csupán 7%-a (az évi 500 000 
tonna szén-dioxidnál többet kibocsátó „nagy” létesítmények) képviseli a kibocsátások 80%-át, 
és csupán 20 vállalat kezében összpontosul a piacon kiosztott egységek közel fele.

Ezért a piaci bizonytalanság elkerülése érdekében célszerű lenne, ha a fent említett 
küszöbértékeket a rendelet szövegében eleve világosan meghatároznák. Az előadó azt 
javasolja, hogy a küszöbértékeket 3 millió tonna szén-dioxid-egyenértékben, égetési 
tevékenység esetén pedig 300 MW bemenő hőteljesítményben állapítsák meg, és ezzel az 
információ-közzétételi kötelezettséget csak a legfontosabb piaci szereplők számára írják elő. 
Ugyanakkor célszerű felhatalmazni a Bizottságot e küszöbértékek felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus révén történő módosítására a technológiai és piaci fejlemények tekintetbe vétele 
érdekében, például az áringadozások vagy az észlelt piaci aszimmetriák kezelésére.

Ezenkívül a javaslat egyértelművé teszi, hogy a bennfentes információkkal rendelkező 
bizottsági és a tagállami tisztviselők számára szigorúan tilos piaci visszaéléssel járó 
tevékenységet folytatni.

Végezetül az előadó egy olyan rendelkezés bevezetését javasolja, amely a rendelet hatályát 
kiterjeszti azokra a jövőbeli kibocsátáskereskedelmi rendszerekre is, amelyekben az Unió 
globális megállapodások következtében esetleg részt vehet, hogy ezen új piacok számára is 
ugyanazt a piaci védelmet lehessen biztosítani, mint az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer 
számára.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a 
Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Mivel a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló irányelv felülvizsgálatának részeként 
a kibocsátási egységek pénzügyi 
eszközökként kerültek besorolásra, 
egyúttal e rendelet alkalmazási körébe is 
tartoznak. Az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló 
irányelv értelmében az Európai Bizottság, 



PA\896251HU.doc 5/13 PE485.944v01-00

HU

a tagállamok és egyéb hivatalosan kijelölt 
szervek felelősek többek között a 
kibocsátási egységek technikai kiadásáért, 
azoknak a megfelelő ágazatok és az új 
belépők számára történő ingyenes 
kiosztásáért, és általánosabb szempontból 
az Unió éghajlat-politikai keretének 
fejlesztéséért és végrehajtásáért, amely 
megalapozza az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
jogszabályi kötelezettségeket teljesítő 
vásárlói kibocsátási egységekkel történő 
ellátását. E feladatok ellátása során ezen 
hatóságok hozzáféréssel rendelkeznek a 
nem nyilvános, árérzékeny 
információkhoz, és az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló 
irányelv értelmében előfordulhat, hogy a 
kibocsátási egységekkel kapcsolatosan 
bizonyos piaci műveleteket  is végre kell 
hajtaniuk. Annak érdekében, hogy az 
Európai Bizottság, a tagállamok és az 
egyéb hivatalosan kijelölt szervek 
továbbra is fejleszteni tudják és végre 
tudják hajtani az Unió éghajlati 
politikáját, e szervek azon tevékenységei, 
amelyeket kizárólag e politika 
végrehajtása során a kibocsátási 
egységekkel kapcsolatban végeznek, 
mentességet kell hogy élvezzenek e 
rendelet hatálya alól. E mentesség nem 
lesz káros hatással a piac általános 
átláthatóságára, mivel e hatóságok 
törvényben előírt kötelezettsége, hogy 
tevékenységük végzése során biztosítsák 
az árérzékeny jellegű új határozatok, 
fejlemények és adatok szabályos, 
méltányos és megkülönböztetéstől mentes 
módon történő közzétételét és az azokhoz 
való ilyen hozzáférést. Ezenkívül az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló 
irányelv és annak végrehajtási jogi 
aktusai biztosítékokat tartalmaznak a 
hatóságok által birtokolt bizonyos 
árérzékeny információk méltányos és 
megkülönböztetéstől mentes közzétételére.  
Ugyanakkor az Unió éghajlati 
politikájának végrehajtása keretében 
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fellépő hatóságok számára biztosított 
mentesség nem terjedhet ki azokra az 
esetekre, amelyekben e hatóságok olyan 
magatartást tanúsítanak vagy olyan 
ügyletekbe bocsátkoznak, amelyek nem az 
Unió éghajlati politikájának 
végrehajtására irányulnak, vagy amikor a 
bármely ilyen hatóságnál dolgozó 
valamely természetes személy saját 
hasznára cselekszik vagy ügyletekbe 
bocsátkozik.

Or. en

(Lásd a (16) preambulumbekezdéshez fűzött 2. módosítást.)

Indokolás

Pontosabban meg kell határozni az Unió éghajlati politikájának végrehajtása érdekében 
tevékenykedő hatóságok (a kibocsátási egységek kibocsátói) részére biztosított, az e rendelet 
hatálya alóli mentesség okait és kereteit. Egyértelművé kell tenni azt is, hogy a kibocsátási 
egységekről bennfentes információhoz való hozzáféréssel rendelkező köztisztviselők számára 
tilos azt piaci visszaélés érdekében felhasználni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Mivel a pénzügyi eszközök piacairól 
szóló irányelv felülvizsgálatának részeként 
a kibocsátási egységek pénzügyi 
eszközökként kerültek besorolásra, 
egyúttal e rendelet alkalmazási körébe is 
tartoznak. E rendelet alkalmazásában 
pénzügyi eszköznek minősül az olyan 
kibocsátási egység, amely megfelel a 
2003/87/EK irányelv előírásainak. Ezen 
eszközök sajátos jellegét, valamint a szén-
dioxid-piac szerkezeti jellemzőit szem előtt 
tartva gondoskodni kell arról, hogy a 
tagállamok, az Európai Bizottság és a 
kibocsátási egységekkel foglalkozó egyéb 
hivatalosan kijelölt szervek tevékenysége 
ne korlátozódjon az uniós éghajlat-

(16) Mivel egyes piaci szereplők jelentős 
mennyiségű, a kibocsátási egységek iránti 
igényt befolyásoló, nem nyilvános, 
árérzékeny információ birtokában 
vannak, célszerű az említett piac szereplőit 
általánosságban kötelezni a bennfentes 
információk közzétételére. Ugyanakkor 
annak érdekében, hogy a piac csak hasznos 
beszámolókat kapjon, továbbá az előírt 
intézkedés költséghatékonyságának 
megőrzéséhez fontos, hogy e kötelezettség 
szabályozói hatása csak az EU ETS azon 
résztvevőit érintse, amelyekről méretüknél 
és tevékenységüknél fogva ésszerűen 
feltételezhető, hogy a kibocsátási egységek 
árfolyamára jelentős hatással lehetnek. A 
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politika végrehajtására. Ezenfelül a szén-
dioxid-piac szereplőit általánosságban 
kötelezni kell a bennfentes információk 
közzétételére. Ugyanakkor annak 
érdekében, hogy a piac csak hasznos 
beszámolókat kapjon, továbbá az előírt 
intézkedés költséghatékonyságának 
megőrzéséhez fontos, hogy e kötelezettség 
szabályozói hatása csak azokat az EU ETS 
azon résztvevőit érintse, amelyekről 
méretüknél és tevékenységüknél fogva 
ésszerűen feltételezhető, hogy a kibocsátási 
egységek árfolyamára jelentős hatással 
lehetnek. Azokban az esetekben, ahol –
főként az energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló rendelet (az Európai 
Parlament és a Tanács az energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló
.../EU rendelete) alapján – a kibocsátási 
egységek piacának szereplői már 
teljesítenek a bennfentes információk 
közzétételére vonatkozó hasonló 
kötelezettséget, a kibocsátási egységeket 
érintő bennfentes információk 
közzétételének kötelezettsége nem 
eredményezheti a kötelező közzétételek 
lényegében azonos tartalmú ismétlődését.

rendelet szövegében ezért meg kell 
állapítani az e mentesség alkalmazását 
meghatározó megfelelő határértékeket, és 
fel kell hatalmazni a Bizottságot, hogy 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján az e határértékeket módosító 
intézkedéseket fogadhasson el. A 
közzéteendő információk a közzétevő fél 
fizikai tevékenységére, nem pedig a 
kibocsátási egységek kereskedelmével 
kapcsolatos terveire vagy stratégiáira 
vonatkoznak. Azokban az esetekben, ahol 
– főként az energiapiacok integritásáról és 
átláthatóságáról szóló rendelet (az Európai 
Parlament és a Tanács az energiapiacok 
integritásáról és átláthatóságáról szóló
.../EU rendelete) alapján – a kibocsátási 
egységek piacának szereplői már 
teljesítenek a bennfentes információk 
közzétételére vonatkozó hasonló 
kötelezettséget, a kibocsátási egységeket 
érintő bennfentes információk 
közzétételének kötelezettsége nem 
eredményezheti a kötelező közzétételek 
lényegében azonos tartalmú ismétlődését.

Or. en

(Lásd a (15a) preambulumbekezdéshez fűzött 1. módosítást.)

Indokolás

A piac biztonságának érdekében célszerű a rendelet szövegében megállapítani a bennfentes 
információ közzétételére vonatkozó kötelezettség alóli mentességre vonatkozó határértékeket, 
és azokat bevezetésük okaival együtt egy preambulumbekezdésben meg is említeni. Fontos 
továbbá, hogy a közzéteendő információk köréből a kereskedési stratégiákat egyértelműen ki 
kell zárni.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően. Így különösen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 
elfogadni a részvény-visszavásárlási 
programok és a pénzügyi eszközök 
stabilizációjának feltételeire, az 1. 
mellékletben felsorolt, manipulatív 
magatartásformákra utaló jelekre, a 
kibocsátási egységek piacának szereplőire 
vonatkozó nyilvános közzétételi 
kötelezettség alkalmazását meghatározó
határértékre, a bennfentesek jegyzéke 
összeállításának feltételeire, valamint a 
vezető tisztségviselők ügyleteivel 
kapcsolatos határértékre és feltételekre 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

(42) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, 
hogy felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el a Szerződés 290. 
cikkének megfelelően. Így különösen 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat kell 
elfogadni a részvény-visszavásárlási 
programok és a pénzügyi eszközök 
stabilizációjának feltételeire, az 1.
mellékletben felsorolt, manipulatív 
magatartásformákra utaló jelekre, a 
kibocsátási egységek piacának szereplőire 
vonatkozó nyilvános közzétételi 
kötelezettség alkalmazását meghatározó
határértékekre, a bennfentesek jegyzéke 
összeállításának feltételeire, valamint a 
vezető tisztségviselők ügyleteivel 
kapcsolatos határértékre és feltételekre 
vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a 
Bizottság előkészítő munkája során –
többek között szakértői szinten – megfelelő 
konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és megszövegezése során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell a 
vonatkozó dokumentumoknak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz történő 
egyidejű, időben és megfelelő módon 
történő eljuttatásáról.

Or. en

Indokolás

Két határérték van: az egyik szén-dioxid-egyenértékben, a másik pedig – égetési tevékenység 
esetén – bemenő hőteljesítményben kifejezve.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A rendelet nem vonatkozik az egyes 
tagállamok, az Európai Bizottság vagy más 
hivatalosan kijelölt szerv vagy a 
képviseletükben eljáró személy kibocsátási 
egységeket érintő olyan tevékenységére, 
amely az uniós éghajlat-politika 
végrehajtására irányul.

2. A rendelet nem vonatkozik az egyes 
tagállamok, az Európai Bizottság vagy más 
hivatalosan kijelölt szerv vagy a 
képviseletükben eljáró személy kibocsátási 
egységeket érintő olyan tevékenységére, 
amely kizárólag az uniós éghajlat-politika 
végrehajtására irányul.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a rendelet hatálya alóli kizárás azokra a szervekre vonatkozik, 
amelyek kizárólag az uniós éghajlat-politika végrehajtása érdekében lépnek fel, ugyanakkor 
azokra a köztisztviselőkre, akik olyan bennfentes információk birtokában vannak, amelyek 
befolyásolhatják a kibocsátási egységek piacát, továbbra is teljes mértékben alkalmazandók a 
piaci visszaélésekre vonatkozó szabályok.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés alkalmazásában azt az 
információt kell pontosnak tekinteni, amely 
létező vagy alapos okkal feltételezhetően 
létrejövő körülményekre, vagy olyan 
eseményre vonatkozik, amely megtörtént 
vagy alapos okkal feltételezhető, hogy meg 
fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy 
lehetővé tegye következtetések levonását 
az ilyen körülményeknek vagy 
eseménynek a pénzügyi eszközök, a 
kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletek,
vagy a kibocsátási egységre épülő aukciós 
termékek árfolyamára gyakorolt lehetséges 
hatásáról.

2. Az (1) bekezdés alkalmazásában azt az 
információt kell pontosnak tekinteni, amely 
létező vagy alapos okkal feltételezhetően 
létrejövő körülményekre, vagy olyan 
eseményre vonatkozik, amely megtörtént 
vagy alapos okkal feltételezhető, hogy meg 
fog történni, és elég konkrét ahhoz, hogy 
lehetővé tegye következtetések levonását 
az ilyen körülményeknek vagy 
eseménynek a pénzügyi eszközök, a 
kapcsolódó azonnali árutőzsdei ügyletek, a 
kibocsátási egységek vagy az azokra épülő 
aukciós termékek árfolyamára gyakorolt 
lehetséges hatásáról.
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Or. en

(Lásd a 6. cikk (3) bekezdéséhez fűzött 6. módosítást.)

Indokolás

A módosítás célja a szövegnek a rendelet egyéb rendelkezéseihez történő igazítása.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az (1) bekezdés alkalmazásában az az 
információ, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűleg jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó pénzügyi 
eszközök, a kapcsolódó azonnali árutőzsdei 
ügyletek, vagy a kibocsátási egységre
épülő aukciós termékek árfolyamára, olyan 
információ, amelyet az ésszerűen eljáró 
befektető nagy valószínűséggel 
felhasználna a befektetési döntése 
meghozatalához.

3. Az (1) bekezdés alkalmazásában az az 
információ, amelynek nyilvánosságra 
hozatala valószínűleg jelentős hatást 
gyakorolna a szóban forgó pénzügyi 
eszközök, a kapcsolódó azonnali árutőzsdei 
ügyletek, a kibocsátási egységek vagy az 
azokra épülő aukciós termékek 
árfolyamára, olyan információ, amelyet az 
ésszerűen eljáró befektető nagy 
valószínűséggel felhasználna a befektetési 
döntése meghozatalához.

Or. en

(Lásd a 6. cikk (2) bekezdéséhez fűzött 5. módosítást.)

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés nem vonatkozik a 
kibocsátási egységek piacának szereplőjére 
akkor, ha a tulajdonában vagy ellenőrzése 
alatt álló vagy a felelősségi körébe tartozó 
létesítmény vagy légiközlekedési 
tevékenység kibocsátása az előző évben 
nem érte el a szén-dioxid-egyenérték alsó 
határértékét, tüzelőberendezés 
üzemeltetése esetén pedig a bemenő 

Az első albekezdés nem vonatkozik a 
kibocsátási egységek piacának szereplőjére 
akkor, ha a tulajdonában vagy ellenőrzése 
alatt álló vagy a felelősségi körébe tartozó 
létesítmény vagy légiközlekedési 
tevékenység kibocsátása az előző évben 
nem érte el a szén-dioxid-egyenérték 3 
millió tonnás alsó határértékét, 
tüzelőberendezés üzemeltetése esetén 
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hőteljesítmény nem érte el az alsó 
határértéket.

pedig a bemenő hőteljesítmény nem érte el
a 300 MW-os alsó határértéket.

Or. en

Indokolás

A piac biztonságának növelése érdekében célszerű eleve, már a rendelet szövegében 
megállapítani a bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség alóli 
mentességre vonatkozó határértékeket. A konkrét számok úgy lettek kiválasztva, hogy a 
közzétételi kötelezettség csak az olyan nagyobb piaci szereplőkre vonatkozzon, amelyek 
tevékenysége jelentős hatással lehet az árképzésre, és amelyek a kibocsátási egységek teljes 
piacának körülbelül 75%-át képviselik. Meg kell jegyezni, hogy a 3 millió tonna szén-dioxid-
egyenérték 6 „nagy”, egyenként 500 000 tonna kibocsátással rendelkező létesítménynek felel 
meg.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 31. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus útján 
intézkedéseket fogad el, amelyek a 
második albekezdésben szereplő mentesség 
alkalmazása céljából meghatározzák a 
szén-dioxid-egyenérték és a bemenő 
hőteljesítmény alsó határértékét.

A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a 
31. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus útján intézkedéseket
fogadjon el, amelyek a második 
albekezdésben szereplő mentesség 
alkalmazása céljából módosítják a szén-
dioxid-egyenérték és a bemenő 
hőteljesítmény alsó határértékét. Az ebben 
az albekezdésben említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus elfogadásakor a 
Bizottság felméri, hogy a szén-dioxid-
egyenérték vagy a bemenő hőteljesítmény 
alsó határértékének módosítása megfelel-
e az új technológiai vagy piaci 
fejleményekből adódó igényeknek.

Or. en

Indokolás

Miközben a határértékek kezdeti megállapítása hozzájárul a piaci résztvevők számára az 
egyértelmű helyzet biztosításához és a jogi bizonytalanság elkerüléséhez, továbbra is hasznos, 
ha a Bizottság felhatalmazást kap a határértékek felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján 
történő módosítására annak érdekében, hogy kezelni tudja a piaci problémákat (az észlelt 
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aszimmetriákat, az áringadozásokat stb.) és/vagy a politikai igényeket (például az Unió 
éghajlati politikájának köszönhetően idővel csökkenő kibocsátások miatt).

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Illetékes hatóság a pénzügyi eszköz 
kibocsátója számára engedélyezheti a 
bennfentes információk késleltetett 
nyilvános közzétételét, ha az alábbi 
feltételek teljesülnek:

5. Az illetékes hatóságok a pénzügyi eszköz 
kibocsátója vagy a kibocsátási egységek 
piacának valamely résztvevője számára
engedélyezhetik a bennfentes információk 
késleltetett nyilvános közzétételét, ha az 
alábbi feltételek teljesülnek:

Or. en

Indokolás

A kibocsátási egységek piacának résztvevői számára is meg kell teremteni a lehetőséget, hogy 
hivatalos engedélyt kapjanak a bennfentes információ késleltetett közzétételére.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben az Európai Unió 
harmadik országgal közös 
kibocsátáskereskedelmi rendszerben vesz 
részt, az e rendszerbe tartozó kibocsátási 
egységek és az azokra épülő aukciós 
termékek e rendelet hatálya alá esnek. 
Adott esetben a Bizottság a 31. cikknek 
megfelelő felhatalmazáson alapuló jogi 
aktus útján intézkedéseket fogad el, 
melyek meghatározzák a hatály e 
kiterjesztésére vonatkozó kritériumokat.

Or. en
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Indokolás
A piacvédelmet azon kibocsátáskereskedelmi rendszerek esetében is garantálni kell, 
amelyekben az Unió globális megállapodások következtében a jövőben részt vehet.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
32. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el a részvény-
visszavásárlási programokkal és a 
pénzügyi eszközök stabilizációjával 
kapcsolatos feltételek kiegészítésére és 
módosítására, az e rendeletben alkalmazott 
meghatározásokra, a bennfentesek 
jegyzéke összeállításának feltételeire, a 
vezető tisztségviselők ügyleteivel 
kapcsolatos feltételekre, valamint az olyan 
személyekkel kapcsolatos szabályokra 
vonatkozóan, akik az e rendelet 
megsértésének felderítésére alkalmas 
információkat szolgáltatnak.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
32. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktust fogadjon el a részvény-
visszavásárlási programokkal és a 
pénzügyi eszközök stabilizációjával 
kapcsolatos feltételek kiegészítésére és 
módosítására, az e rendeletben alkalmazott 
meghatározásokra, a kibocsátási egységek 
piacának szereplőire vonatkozó nyilvános 
közzétételi kötelezettség alkalmazását 
meghatározó határértékekre, a 
bennfentesek jegyzéke összeállításának 
feltételeire, a vezető tisztségviselők 
ügyleteivel kapcsolatos feltételekre, 
valamint az olyan személyekkel 
kapcsolatos szabályokra vonatkozóan, akik 
az e rendelet megsértésének felderítésére 
alkalmas információkat szolgáltatnak.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási határértékeket meg kell említeni azon rendelkezések között, amelyeket a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kiegészíthet vagy módosíthat.


